
উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

ওস্ম পর্ব 

ডঃ হুহসনারায়ণ ভক্টীচার্য 
এম্ এ. টট্রিপজ্), পি-এইট, ভি", 
কাবাপুত্াণতীর্ঘ, সাহিত্যভারতী । 

হগর্্দা এত এক্স (্ীইভ্ডেউ) নিত 
কঙ্গিকাভা-৭০০৬০১২ না গা 



প্রকাশক £ 

ফার্ষা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড, 

২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্ছুলী স্বীট, 

কলিকাতা-৭০০০১২ । 

প্রথম গ্রকাশ---১৯৬০ 

যুদ্রক ঃ 

শ্রীন্ববেন্্নাথ জান! 
মন্মবাণী প্রেস 

১৭-এ, যোগীপাড়া বাই লেন- 

কলিকাতা -৭০০০০৬। 

গ্রন্থকারের অন্ঠান্ত বই £ 
যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাহার সম্প্রদায় 

রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্য প্রভাব 

বাঙ্গাল। মঙ্গলকাব্যের ধার! 

বাঙ্গাল। নাট্যসাহিত্য পরিচয় 
মন্দির ত্যজি যব (উপন্যাস) 



মদীয় কুলগৌরব 
বিশ্রুতকীতি বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত 

স্বর্গীয় হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন 

ও 

তৎপুত্র বিছজ্জনা গ্রগণ্য 
স্বর্গত শ্রীরামচন্দ্র শ্তায়বাগীশ 

মহাশয়ছয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
এই গ্রন্থ উৎসগীকৃত হঙ্টুজ . 





জার্ধধর্মের বিবর্তন ঃ 
যজ্ঞানুষ্ঠানের ছারা দেবতার তুষ্টিবিধানের বীতি-_মৃতি- 
পূজার প্রচলন- _যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্ব_দেবতার স্তরবিভাগ 

ও প্রাধান্ত-পরিব্তন । 

বেদের একেমরত্ব £ "* 
বৈদিক যুগে বহু দেবতার উপাসনা _-খথেদের দশম মগ্ডলে 
একেশ্বরত্বের আভাস-_খখেদের পুরুষ--উপনিষদের ব্রহ্ম ও 
গীতার শ্রীকষ্-_খথেদের অন্যান্য মণ্ডলেও বনু দেবতার মধ্যে 
একেশ্বরের উপলব্ধি - প্রীচ্য'ও পাশ্চাত্য পপ্ডতিতগণের অভিমত 

বিচার । 

পুরাণে একেশ্বরবাদ 2 রি 
পুকাণতন্ত্র ও সাহিত্যে বহুদেবতার উপাধনাক্ব মাধ্যমে এক 

সর্বময় সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনা-_এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতবর্গের অভিমত। 

ভারতে মুভিপুজ ঃ 
মৃতিপূজার হেতু-বৈদিক দেবতার আবার বৈধিক যুগে 
মৃতিপূজা সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত বিচার-_গুপ্ত যুগে 
মৃতিপূজার ব্যাপকতা গ্রীক দেবতা ও মৃতিপৃজা-_বিভিন্ন 
গ্রন্থ ও প্রাচীন মৃন্রায় মুতিপূজার অস্তিত্ব । 

“ফ্বেবতার স্বরূপ £ 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অভিমত- বৈদিক দেবত! হুর্ধাগির 
রূপ বা গুণভেদের প্রকাশ । 

€দেব ও অন্মর £ 

পুরাণে দেবান্রের সংগ্রাম--অন্থর ফি শা জাতি 1__ 

দেবাহুরের সংগ্রাম ও আধ-অনার্ধয সংগ্রাম-- অস্থুর 

৬১৭ 

১৮--২৯ 

৩০-_৪৭ 

৪ ৮০৫ ৪ 

€৫.৮৭৩ 
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পূজকদের পরাভব ও ইরাণ অঞ্চলে পলায়ন-_অস্থর শরীরী 
জীব নয়-_-দেব-বিরোধী শক্তিই অস্থুর | 

বৈদিক দেববর্গের মধ্যে অগ্নির প্রীধান্ত--অগ্নির বিভিন্ন রূপ 

স-সর্বভূতের আত্মারপী অগ্নি _অগ্নির রূপকল্পন!। 

খখেদের হর্ব__রামায়ণ, মহাভীরত-পুরাণে হুর্য-_ূর্বই ব্রদ্ধ- 
রূপী- সূর্যের অশ্ব ও রথ-_স্ৃযের রথচত্র_্ূর্যের আকার-_ 
হুর্ধ ও সবিতা -_পুরাণে-তন্তে সর্ষের মৃতি__মুত্রায় স্থধের 
প্রতীক ও মৃতি__পারশ্য দেশীয় স্র্ষোপাঁসন]। 

মিত্র 2 রর 

মিত্র ও বরুণ_ইতু পুজা- খথেদে মিভ্র-_অন্যান্ত দেশে 

মিত্রপূজা। 

পূযাঃ 
পৃষা যাযাবর আধর্দের দেবতা-__পশুরক্ষক পুয1-পৃষ হুর্য-- 
উপনিষদ ও ববীন্দ্রকাব্যে পৃষা। 

অজ একপাদ £ ৪৪ 
অজ একপাদ শবের তাত্পর্--অজ একপাধ দেবতার স্বরূপ । 

অর্দিতি ও আদিত্য £ 
অদিতি দেবজননী--অদ্দিতি সম্পর্কে সায়নাচার্ধের অভিমত 

--অর্দিতি ও পৃথিবী -অদিতির পুত্র আদিত্য-আদিত্য- 
গণেষ সংখ্যা ও স্বরূপবিচার-_ অদ্দিতির ম্বরূপ। 

ইজ: ৫ 

বেদে ইন্দ্রের প্রাধান্ত-ইন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন অস্থর ও বুত্রবধ-_ 

দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রে লোমপান- দধীচির অস্থিতে তুষ্ট কর্তৃক 
বঙ্জ নির্মাণ_দধীচির অশ্বমুখ_ ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরাবধ-_ 

নমুচিবধ-_পর্বতের পক্ষচ্ছেদ_-ইন্দ্রেরে পিতৃহত্যা-_ইন্দ্রে 

শী ১সরি 

৪ ৭১২৩, 

১২৪--১২৭ 

১২৮--- ১৬৬৪, 

১৩৫-৮ ১৩৬ 

১৩ ৭.১ ৫৫ 

১৫৬-২৫৭, 
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শ্বরপ_ইন্জর ও অগ্নি-_ইন্দ্র ও হৃর্ঘ-বৃত্রবধের তাৎপর্য__ 
আবেন্তায় ইন্্_ বলের গুহা থেকে গে! উদ্ধারের তাৎপর্য-- 
শুষ্বধের তাৎপর্য শহ্বরবধ-__নমুচি ও বৃত্র-পুরাণে ও 

কাব্যে ইন্দ্রবৃত্র কাহিনী--দধীচি উপাখ্যানের তাৎপর্য-_ 
পর্বতের পক্ষচ্ছেদের তাৎপর্য_ইন্দ্রের বাহন-_ইন্দ্রপত্বী শচী 
--শতক্রতু ইন্্র- ইন্দ্রের সোমপানের তাৎপর্য__অহল্যা-উপা- 
খ্যান ও ইন্দ্রের সহন্র চক্ষু-ইন্দ্র ও সরমা__ ইন্দ্রসারবি 
মাতলি-_ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধৃ-_অন্তান্ত উপাখ্যান_ ইন্দ্রের 
মহিমাচ্যুতি- ইন্দ্র ও ইন্দ্রধবজপূজা | 

ঃ ১ ২৫৮-_-২৬২ 
পর্জন্তের গুণকর্ম_ পর্জন্য শবের অর্থ- ইন্দ্র ও পর্জন্য-_পর্জন 

সম্পর্কে পপ্ডিতবর্গের অভিমত । 

বষ্টা-বিশ্বকর্মা প্রজাপতি 2 ** ২৬৩-_-২৮১ 

বট দেবশিল্পী _ত্ষ্টার স্বরপ-ত্ষ্টাব্র্য ও অগ্নি -তৃষ্টা ও 
বিশ্বকর্মা -বিশ্বকর্মার স্বরূপ--পুরাণে বিশ্বকর্ষা-দেবশিললী _ 
প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ_ বৈদিক প্রজাপতি ও দাক্ষায়ণ যজ্ঞ _ 
প্রজাপতি বন্ধা । 

যম: ৮** ২৮২--২৯৮ 

যমের জন্মকাহিনী _ বিভিন্ন পুরাণের উপাখ্যান - যমের মাতা 
সরণ্যু ও পিত। বিব্স্থানের বিবাহ -বেদের যম--যমের কুকুর 
-_পরলোকের অধীশ্বর - যমের স্বরূপ --যম কন্ঠাদের জার ও 
বিবাঁছিতা রমণীদের পতি--যম ও যমী -ঘমের মৃত্তি--ঘম 
ও ধর্মযমের বাহন। 

ক্ষ ঃ ০৮ ২৪8৪... ৩২৬, 

দক্ষ প্রজাপতি ব্রম্ধার পুত্র-দৃক্ষের কন্তাগণ - রুদ্র কর্তৃক 
দক্ষজ্ঞনাশের বিচিত্র উপাখ্যান - দক্ষঘজ্জ কাহিনীর উৎস - 
দক্ষ ও অদিতি-দক্ষ ও দক্ষষজ্ের তাৎপর্য-দক্ষের ছাগ 
মুণ্ডের তাৎপর্য । 



"লোম £ টা 
সৌম সম্পর্কে বিচিত্র কাহিনী- সোমের যক্মারোগ-- সোমের 

তারাহরণ _ সোম শব্দের অর্থ- সোম সম্পকিত কাহিনীছয়ের 
উৎস ও তাৎপর্য - সোমদেবতার ন্বরূপ- সোম ও গন্ধব্ব_ 

সোমকর্তৃক স্বর্গ থেকে অমৃত আহরণ _ সোমতত্ব সম্পর্কে 

পপ্ডিতবর্গের অভিমত _ সোমের মৃতি। 
কুগ ৩ টি 

বরুণ জলের অধিপতি -_ খথেদে বরুণের গুণ ও কর্ম মিত্র, 

বরুণ ও অর্ধমা- হরিশ্ন্দ্র রাজার উপাখ্যান - বরুণের ব্বরূপ 

-_পগ্ডিতবর্গের অভিমত - বরণের স্থান পরিবর্তন -_ বরণের 

প্রাগীনতা - বরুণের মৃতি। 

'অশ্বিনীকুমারদ্ধয় ঃ 
অশ্থিদ্ধয়ের জন্ম সম্পফিত উপাখ্যান - অশ্বিছধয়ের ত্বরূপ সম্পর্কে 
বিভিন্ন মত-_বেদে অশ্থিবয়ের রূপ ও গুণের বর্ণনা _ অশ্বিদ্বয় 

দেববৈত্য _সরণুযু, উষ! ও বিবস্বান্ অশ্বিছয়ের সঙ্গে শুর্ধার 
বিবাহ । 

মরুদ্গাণ £ রঃ 

মরুদ্গণের জন্ম সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান--খঙ্েদে মরুদ্- 
গণ-__মরুদ্গণের জঙ্গে ইন্দ্রের সখ্যতা -_মরুদগণের স্বরূপ-- 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অভিমত --মরুদ্গণ ও রুত্র-_- 

মরুদ্গণের মাতা পৃশ্নি। 

বাস্ধু ১ ৪ 

বায়দেবতার বৈশিষ্ট্য-ঘাস্কের অভিমত--বামুর স্বরূপ-_ 
বায়ুর রূপকল্পন! বায়ুর প্রতিনিধি হনুমান | 

-আতরিশ্বা! ঃ ঠ 
খখেদে মাতরিশ্বা--মাতরিশ্বা সম্পর্কে যাস্ক ও সায়নাচার্ধের 
অভিমত-_ম্যাক্ডোনেলের অভিমত--মাতবিশ্বা ও গ্রীক 
প্রমেন্থিউন্ । 

৩২৭-্৬৭৭ 

৩৩৬ ৭ ৮৩৮৬ 

৩৮ ১-৮৪৪৮ 

৪ ২২-৮৮-৪৩৮৮ 

৪ ৩৯...৮৪৪১ 

9৪ ২...৮৪৪৪ 
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দক্ষ : 
দৃধিক্রা অশ্বনাম-_দধিক্রা' শর্ষের অর্থ- দধিক্র। ও স্কর্ধাগ্রি-_- 
অশ্ব শষের অর্থ বিচার। 

অহিবুরর্য ঃ 
অহিবুর্ন্য শব্দের যাস্বকৃত অর্থ--বিভিন্ন সি অভিমত 
--পুরাণে অহিবুগন্য | 

খাতুগণ £ 
খতুগণ রথ নির্মাতা-_খতুগণের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ-_ সুধস্বা- 

তনয় খতৃগণ- যাক্ষের মতে খভুগণের শ্বরূপ-_ রমেশচন্ত্র 

দত্তের অভিমত---স্বষ্টী ও খভূগণ--খাতৃগণ কর্তৃক গাভীর দেহে 
চর্ম-সংযোজন--থভূগণ ও গ্রীক দু অরফেউজ্ব _ খভুগণ বণিক 

জাতিয় দেবতা । 

বন্গণ ৪৩৪ 

অষ্থবন্থর বিবরণ _মহাভারতে বন্থগণের মণে জন্মগ্রহণের 

কাহিনী উপরিচর বস্থুর উপাখ্যান-দ্রোখ বন্থুর মর্তে জন্ম- 
গ্রহণ---সাবিত্র বন্ধ -খধথেদে বন্থু__বন্থগণের স্বরূপ- প্রাচ্য ও 

প্রতীচ্য পপ্ডিতগণের অভিমত--উপনিষদে বস্থ। 

জাধ্যদ্দেবগণ £ 

সাধ্যদেবগণের স্বরূপ আলোচন!|। 

জি £ হয 

খথেদে অন্রি খষি--অন্রির দেবতারপে প্রতীতি---অত্রি 

দেবতার ম্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত । 

বেন ঃ ** 

বৃষ্িদাতা বেন-_বেন পৃষ্লিগর্ভা--বেন সম্পর্কে নিরুক্তকারের 
বক্তবা--বেনের স্বরূপ । 

ভ্রিতঃ ্ 
বেদে আপ্ত্যবংশীয় ত্রিতের উপাখ্যান-_ত্রিত ও ইন্্র-ত্রিতের 
স্বরূপ । 

৪৪ ৫--৪6৮৮ 

৪৫ ১---৪৫৮৮ 

৪৫১৯---৪৬৬. 

৪৬৮---৪৬৯. 

৪ ৭৩.্৮৪8৭ ১৯. 

6 ৭২. 6৭6৫ 
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অপ. জল--অপ. জলের অধিষ্ঠান্রী দেবতা--অপ. ও অগ্মি 
-_অপ্ আকাশ-_আকাশ সলিলে ভাসমান বিষু-আকাশ 
সলিল ও ভৌতিক সলিলের একত্ব-_হিম্দুর ধর্মীনুষ্ঠানে জলের 
ভূমিকা । 

'অপাংনপাৎ £ নট রী 

জলের পৌত্র বা! পুত্র আপাংনপাৎ দেবতার ম্বরূপ ও গুণকর্ম। 

বৃহস্পতি ও ব্রক্মপম্পতি £ 
বুহম্পতি সম্পর্কে ডাউসনের টি নি বৃহস্পতি -- 

বৃহম্পতির শ্বরূপূ-_বৃহম্পতি, ব্রহ্ষণম্পতি ও মিত্র প্রভৃতি 

দেবতার অভিন্নতা_ইন্ত্র ও বৃহস্পতি_ ব্র্ষণম্পতি-_দেশী- 
বিদেশী পপ্তিতগণের অভিমত-_ বক্ষণম্পতি ও ব্রদ্ধা- বৃছ- 

ম্পতির পত্বী তারা৷ 

'বুধাকপি 5 চর 

ইন্দ্র ও বৃষাকপি-_বুধাকপি বানর-_বুষাঁকপি নক্ষত্র--বৃষা- 
কপির স্বরূপ। 

কশ্ঠপ : 3 

্রদ্মার মানসপুত্র কশ্ুপ--কগ্ঠপের হ্বরূপ--কণ্ঠপ ও কচ্ছপ 

-সকপ্তপ ও ঘুর্য--পপ্ডিতবর্গের অভিমত । 

ভৌস্ ও পৃথিবী £ 
স্যৌস্ ও পৃথিবীর গুণকর্ম_-গ্ভোস্-এর চিন 
আধার পৃথিবী--স্ৌস্ ও ইন্দ্র স্চোৌস্ ও জিউস্-_ম্যাক- 

ডোনেলের অভিমত- পৃথিবীর মৃতিকল্পানা। 

ক্উব। ঃ রঃ 
খখেদে উষা-ন্তুতি--উষ ও হুর্ধের সম্পক€উষা ও অহনা-_ 

অহনা ও গ্রীক এখেনা-_উধার ত্বরূপ--উবা সম্পকে 
শ্রঅরবিন্দের ব্যাখ্যা । 

৪ শ২--০৪8 ৮ ই. 

৪৮৩--৪৮৫ 

৪৮ -- 86৪৬ 

৪৯ ৭ ও ১ 

৫৩ ২.৮৫৪৫ 

€৩৬-্১১ 

€ ১২৫১৪ 
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পরা উর্বনী ও পুরারব! £ ৫২০---৫৩১ 

ভারতের নাট্যশান্ত্রে অপসরা-_পুতাণে অপ 7 
অপ্সরা _অপসর! ও গস্বর্ব--গন্ধর্ব ও অপরার স্বরূপ--- 

কেশী ও অপস.রা-_কেশীর দ্বরূপ- _অপসর! সম্পকো্যাম্বের 

ব্যাখ্যা--উর্বশী ও পুব্ররবা- বেদে ও পুরাণে উর্বশী ও 
পুরূরবার উপাখ্যান--রবীন্দ্র কাব্যে উর্বশী--্উর্ধশী উপা- 
খ্যানের তাৎপর্ধ__ম্যাকৃদ্মূলরের অভিমত-"ইলার পুত্র 
পুক্ধরবা-_বশিষ্টের জন্মকথা_ পুকাণে উর্বশী জন্মের উপাখ্যান 
-উর্বশী দেবীর মৃতি। 





ন্নিম্খেদন্ন 

ভাবতীয় সভ্যতার গোঁড়াপত্তনের কাল নির্ণয় যেমন অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি 
অনাধ্য ভারতবর্ধায়দের দেবতাদের উত্তবকাল নিরূপণ করা । সেই কোন্ অজ্ঞাত 
অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত হাজাব় বৎসর যাবৎ ভাবতবর্ষে দেবতাদের 

রূপকল্পনা, উপাঁসন! ও পৃজার্চনা চলে আসছে তার কোন হিসাব মেলা! সহজ 
নয়। দেবতাদের আকার প্রকারেরও কত বৈচিত্র্য ! কত বৈচিত্র্যময় কাহিনী 

দেবতাদের সম্বন্ধে! দেশী-বিদেশী বহু শিক্ষিত মানুষকেই এ বিষয়ে কৌতুহলী 
করে তুলেছে। নিছক কৌতুহলবশেই অন্ুসন্ষিৎস্থ দৃষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে একটু 

আধটু পড়াস্তনা শুরু করেছিলাম অনেকদিন আগে। এ বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, 
যতটুকু বুঝেছি, তাতে কৌতুহল আরও বধিত হুয়েছে__সনাতন ভারতবধের 

সনাতন রীতি একেক মধ্যে বিচিজ্রের অস্তিত্ব অথবা বৈচিত্রের মধ্যে একর 
অনুভূতির উত্তয়োত্তর বিম্ময় বধিত করেছে। ভারতীয় দেবতাদের উদ্ভব ও 
ক্রমবিকাশের একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিন্ময়কর ইতিহাস মানসপটে প্রতিভাত 
হয়েছে। মানবেতিহাসের মতই বৈচিত্র্যময় সেই ইতিহাস। বেদ পুরাণ, প্রভৃতি 
পড়তে পড়তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতীয় ব্রদ্ষণ্যধর্মে দেব উপাসনার বিবর্তন ধায়া, 

--প্রত্যক্ষ করেছি যুগে যুগে দেবচব্িত্রের নব নব বূপায়ণ,--খুঁজেছি দেবতাদের 

সম্পর্কে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির তাণ্পর্য। দেবতার মৃতি গড়ে 
আনন্দোৎসব ভারতরর্ধের দেব উপাসনার লক্ষ্য নয়-_মূতি গড়ে পূজার রীতিও 
চিরস্তন নয়। অমৃতের অধিকারী দেবকুলের আযুক্কালও অনস্ত নয় । জন্মম্ত্যু- 

রপাস্তরের মধ্য দিয়েই চলেছে দেবতাদের সংসার । দেবতাদের কেন্দ্র করে যুগে 

যুগে গড়ে উঠেছে কত উপাখ্যান--কত কাহিনী । অনেক উপাখ্যান আজগুবি, 
অবিশ্বাস্য মনে হলেও এদের মধ্যে রয়েছে গভীরতর সতোর ব্যঙনা। সাধারণের 

বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কালে কালে এইসব গল্প-কাছিনী নিমিত হয়েছিল৷ 
অধিকাংশ গল্প-কাহিনীর উদ্ভব বৈদিকষুগে--এগুলিবও কালে কালে রূপান্তর সাধিত 

হয়েছে । এদের বপকাবরণ উন্মোচন আজ দুঃসাধ্য । রূপক উন্মোচন সম্ভব 

হলে সত্যের জ্যোতিতে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেবচবিজ্ত্র যেখানে 

কলঙ্কিত বোধ হয় সেখানেও প্রকৃত সত্য দেবচরিজ্রকে সত্যের মহিমায় ভাম্বর 

করে তোলে। ও 



(ঢ) 

ভারতীয় দেবতাদের সম্পর্কে দেশী বিদেশী বহু খ্যাতনাম পণ্ডিত অল্লবিস্তর 

আলোচনা করেছেন । কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। 

জড় প্রকৃতির উপাসক নয় ভারতীয় হিন্দুগণ-_পাথর পূজা, পুতুল পৃজাও তাদের 
অভিপ্রেত ছিল না। প্ররুত সত্য উদঘাটনের জন্য এবং দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশ 

ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনার জন্য একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার একান্ত প্রয়ো- 

জনীয়তা অন্থভব করেছি । সেই অনুভবের ফল এই গ্রস্থ। 

একদা যখন ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৃণ্যঙ্লোক 

মহাঁমহোপাধ্যায় মীতাঁরাম শাস্্রীর নিকট বেদীধায়নের সৌভাগ্য হয়েছিল। 

বেদের সকল দেবতাকেই তিনি আদিত্যরূপে ব্যাখ্যা করতেন । তখন অপরিণত 
বৃদ্ধিতে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল | পরবর্তাকালে বেদাদি শান্ত্রপাঠকালে 
আচার্ধরুত বেদভায্ের তাৎপর্য মনে ভাম্বর হয়ে উঠেছে । মহামহোপাধ্যায়ের 
ব্যাখ্যা আজ আর স্মরণে নেই ৷ কিন্তু তীর প্রতিপাদ্য আদিত্যের মতই ভাম্বর 

বোধ হয়েছে । তাই দেবতত্ের সত্য উদ্ঘাটনে জগতের আত্মান্বরপ আদিত্যের 
ভাস্বর জ্যোতিতেই অবগাহন করেছি । 

দীর্ঘকালের অন্শীলনে ভারতীয় দেবদেবীদের চমকপ্রদ বৈচিত্র্যময় ইতিবৃত্ত 
রচন! করেছিলাম নিছক খেয়ালবশে । চেষ্টা করেছি দেবদেবীর ম্বরূপ আলোচনায় 

--্গল্পকাহিনীব রূপকের খোলস ছাড়িয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে | আমার 

ব্ক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেদি শাস্গরস্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে_ 
আমার বক্তব্যের পরিপৌষক এবং ভিন্ন মতাবলঘ্ী দেশী-বিদেশী পগ্ডিতবর্গের 

রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে হয়েছে । তাতে হয়ত কর্মব্যস্ত মান্ষের 

স্বপ্লতর অবসর যাপনের পক্ষে গ্রন্থটি গুকভারও হয়েছে । কিন্তু অনুসদ্ধিৎ্থ 
মন নুতনতর চিস্তার খোরাক পাবেন এই গ্রন্থে, এ আমার বিশ্বাস। যাতে 
অর্থবোধে অস্থ্বিধা না হয়, সেইজন্য শাস্ত্রাদি বচনের খ্যাতনাম৷ অঙ্গবাদকরৃত 
অন্ুবাদও উদ্ধত করেছি। অন্ুবাদকের নামও তৎসঙ্গে উল্লেখ করেছি । যেখানে 

অন্্বাদকের নাম অনুপস্থিত, সেখানে অস্থবাদ আমার স্বয়ংকুত। বাহুল্যবোধে 
ইংরাজী উদ্ধৃতির অনুবাদ দিই নি। 

গরধমে গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলাম ভারতের দেবদেবী। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন 
দেববেবীদের সম্পর্কে উপযুক্ত আলোচনা না থাকায় গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে : 
হিন্দুদের দেবদেবী করেছি। আমার জ্ঞানের পরিধিতে ঘে সকল দেবদেবীর 
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অস্তিত্ব বঙমান,_তীাদের সকলকেই আমি এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছি। হয়ত আমার 

জ্ঞানরাজ্যের পীমা বহিভূতি আরও বহু দেবতা! আছেন ধাদের আমি আমার গ্রন্থে 
স্থান দিতে পারি নি। একক চেষ্টায় সীমীত সামর্ে সারা ভারতের অগণিত 
দেবতার ইতিকথা রচন] সম্ভবপর নয়। আমি আমার সাধ্যমত প্রয়াস করেছি 
--এতেই আমি তৃপ্ত । বৌদ্ধ ও জৈন দেবতাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে আলোচনার 
ইচ্ছা আপাততঃ মনেই রইলো] । 

এই গ্রন্থ রচনাকালে কলিকাতা! জাতীয় গ্রন্থাগারের সহায়তা নিতে ত হয়েছেই, 
উপরম্ত নবদীপ সাধারণ গ্রন্থাগারেরও সাহায্য নিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে । 

তৎকালীন গ্রস্থাগাঁরিক শ্রীযুক্ত যশোদাঁগোঁপাল গোস্বামী যথেষ্ট সহৃদয়তা৷ প্রকাশ 

করেছিলেন । গ্রস্থাগারদ্বয়ের কর্তৃপক্ষ ও কমিবৃন্দেক্ধ কাছে আমি কৃতজ্ঞ । নবদ্বীপ 
নিবাসী প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত নিমাইটাদ গোন্বামী তার ব্যক্তিগত গ্রস্থাগার শ্রীবাস অঙ্গন 
লাইব্রেরী ব্যবহার করাব সুযোগ দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতার খণে বেঁধেছেন | 

এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে বিদপ্জনের হাতে উঠবে,-এ আশা কোনদিন করি নি। 
কিন্ত এ বিষয়ে হ্বতংপ্রবৃত্ত হয়েই উদ্ভোগী হঙ্সেন সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুবর 
ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী । আর আশ্বাস ও উৎসাহ পেলাম ফার্সা কেএল্এম্ (প্রাঃ) 

লিমিটেড্এর শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এদের কাছে আমি 

অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ। গ্রন্থ পরিকল্পনাকালে উৎসাহ পেয়েছিলাম বেদজ্ঞ 

অধ্যাপক সহকর্মী স্বর্গত গ্রবোধকুমার ভট্টাচার্য ও বহুশাস্ত্রবিদ সহকর্মী অধ্যাপক ্ব্গায় 
সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গ্রন্থ বচন! এবং প্রকাশন। তাদের প্রত্যক্ষ 

গোচর করতে পাবি নি তাদের অকাল তিরোধানের জন্ত-_ আমার এ আক্ষেপ 

রয়েই গেল। আচার্য ভঃ স্থকুমার সেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাঙ্গালা 

বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের পাওুলিপি পড়ে অমূল্য 

অভিমত প্রকাশ করায় আমার সকল প্রয়াস সার্থকতায় মগ্ডিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ 

সরকার গ্রন্থ প্রকাশে আঘিক সাহায্য দিয়ে বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়েছেন । 
এজন্য সবুকারের কর্ণধারদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । শ্রীযুক্ত 

কানাইলাল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমার ভার লাঘব করেছেন। 

তীর সহদয়তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। 
ফার্ম! কেএলএম-এর কতিবৃন্দ বিশেষতঃ সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত শ্রীপতি- 

প্রসাদ ঘোষ এবং নিউ-ব্যারাকপুর নিবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবন্তী ও মর্মবাণী 
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প্রেসের অকুষ্ঠ সহযোগিতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই গ্রন্থ এত তাড়াতাড়ি 

প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁদের সকলের কাছেই আমার খণ রইলো! । 

এই বিশালায়তন গ্রন্থের কিদয়ংশ প্রথমপর্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো! । বৈদিক 

দেবতাদের সম্পকিত আলোচনা দিয়ে প্রথমপর্ব শেষ করেছি। যদিও হিন্দ 
দেবতাদের বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা প্রভৃতি নামে চিহিত করা সম্ভব 

নয়,_-কারন সকল দেবকল্পনারই উৎস বিশাল বৈদিক গ্রস্থাবলী,_ বেদ থেকে 

পুরাণে বা পুরাণে।ত্তর যুগে তীদের রূপান্তর হয়েছে মাত্র _তখাপি যে সকল 

দেবতার প্রাধান্য বৈদিক যুগেই ছিল _ পুরাণের যুগে ধার! বিস্বত হয়েছেন অথবা 
একান্ত গৌণ ব৷ নামেমাত্র পর্যবসিত হয়েছেন,_তাদেরই ইতিবৃত্ত এই প্রথম পর্ব 
বিধৃত হয়েছে । পর্শীন্তরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা ব্রহ্ম-বিষু-মহেশ্বর, তাদের গণ 

বা রূপান্তর এবং শাক্ত-দেবতা _ছুর্গা-কালী-সবম্বতী প্রভৃতির স্বরূপেতিহীস স্থান 
পাবে। প্রথম পন যদি সুধীজনের আদরণীয় হয়, তাহলেই আমার সকল আয়াস 

সফল জ্ঞান করবো। দ্বিতীয় পর্বকেও যতশীঘ্র সম্ভব কৌতুহলী পাঠকের হাতে 

তুলে দিতে প্রয়াসী হুব। বু দেবতার বিকাশের মূলে যে এক অদ্ধিতীক্ক ঈশ্বর, তায় 
করুণাতেই পরবর্তী পর্ব নিবিস্বে প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি । শত প্রযত্বে 

মুদ্রণ-প্রমাদের ভ্রকুটী এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এ বিষয়ে সহদয় পাঠকের 

মার্জন। পাওয়ার আশা বাখছি। 

যদিও বৈদিকযুগে দেবতার মুতি গড়ে পূজার বীতি ছিল না, তথাপি মন্ত্রময়ী 
দেবতার একপ্রকার রূপ মন্ত্গুলি থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুরাণে, তস্তরে 
দেবতাদের নুল্পষ্ট মুতির বিবর্ণ আছে। দেবতাদের ক্রমবিবর্তন বোঝাতে 
দেবতাদের বৈদিক ও পৌরাণিক রূপকল্পনা অনুসারে কতকগুলি চিত্র মতপ্রদত্ত 
বর্ণনা অনুসারে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেবমুতির রেখাচিত্রের পরিকল্পনা 
করেছেন পারুলিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । 
এর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমান্ পরিমল সাহা, শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষ, 

আমার পুত্র শ্রীমান্ গৌতম ভট্টাচার্য এবং কন্যা শ্রীমতী চিত্রলেখা ভট্টাচার্য 
গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্ততে সহায়তা করে আমার আন্তরিক আশীরবাদভাজন 
হয়েছে। তাদের কল্যাণ কামনা করি । 

ভ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 
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আর্ধর্মের বিবর্তন 
আর্ধধর্ম মূলতঃ একেশ্বরবাদী হওয়া সত্বেও এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণক্রিনা 

অন্ুদারে পরিকল্লিত বহু দেবদেবীর উপাসনা বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে 

প্রচলিত । দেবতার চরিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে _তেমনি দেব- 
উপানার পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক যুগে অগ্নিকে দেবতার মুখ এবং 
দূতরূপে গ্রহণ করে দেবগণের প্রতিনিধি প্রজ্পিত যজ্ঞাগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার 
উদ্দেশে হবি (দ্বৃত, পিক, পায়স, পশ্তর বপ।, মাংস প্রভৃতি ) অর্পন করা হোত। 

এই যাগযজ্ের অনুষ্ঠান নিছক কুসংক্কার ছিল না। বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের নিত্যনৈমিত্তিক 

বিস্ময়কর কারধাবলী একটি বিরাট যজ্ঞরূপে প্রতিভাত হয়েছিল খধিদের মনে। 

বিশ্বের অত্যাম্চর্য সথজন ক্রিয়া একটি অথণ্ড য্ঞ্র্ম ভিন্ন কিছুই নয়। এই অখণ্ড 
যজ্জক্রিয়ার মধা দিয়েই চলেছে শ্বন্টস্থিতিলয়েষ্ অবিচ্ছিন্ন গতি। এই যজ্ঞের 
অধিষ্ঠাতা যজেশ্বর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর । আর্ধদের যাগকর্ম বিশ্বজ্জের প্রতীক । 

যজ্ঞেশ্বরকে তৃপ্ত করার জন্য পাখিব যজ্ঞের অহুষ্ঠান। «109 %5310 78091 
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দেবতাদের তুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাও প্রচলিত ছিল 
আত্মা তথ৷ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন বামদেব, পুরুকুৎস, ইন্দ্র, বাঁক 
প্রভৃতি খধিগণ। পরবর্তীকালে আধর্দের ঈশ্বরোপাসনায় যাজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা 
আত্মন্বরপ উপলব্ধি অধিকতর গুরুত্ব লীভ করেছে । বনু দেবতার পরিবর্তে এক 
ঈশ্বরের সর্বময় অস্তিত্বের অন্থতব উপনিষদের খধিদের ধর্মচর্ধার প্রধান বিষয় 

হয়েছে। তবে যঙ্ঞানুষ্ঠান একেবারে অপ্রচলিত কখনও হয় নি। পৌরাণিক 
যুগে আবার বনুদেবতার উপাসনা বহুলতা লাঁভ করেছে । নিরাকার সর্বময় 

১1371900015 006130--741810 080161005 0886 68. 



২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বরন্মের ধারণ! সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ 

কর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করে বহু দেবতার পরিকল্পনা হয়েছে । বৈদিক দেবতানা 

অনেক রূপ পরিবর্তন করে পৌরাণিক যুগে আবিভূতি হয়েছেন নব কায! নিয়ে, 
অনেক প্রাচীন দেবতার উপাপন! বিলুপ্ত হয়েছে, আবার অনেক নূতন নৃতন 

দেবতারও আবিতরাব হয়েছে । 

দেব-উপাসনার রীতি-প্রকুতিও পরিবতিত হয়েছে । পৌরাণিক যুগের দেব- 

পুজায় বৈদিক যজ্ঞ এবং ব্রঙ্গচিন্তা পরিবতিত আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে । এই 
যুগে দেবতীকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্য প্রস্তরময়ী অথবা মৃন্নন্নী প্রতিম৷ 

নিনীণ করে পুজার আয়োজন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । পুজাবিধিতে দশোপচার, 
পঞ্চোপচার অথবা ষোড়শোপচারে দেবতার উদ্দেশ্টে উত্সর্গ করার রীতি প্রচলিত 

হয়েছে । এই পৃজা-ক্রমে মানবিক প্রয়োজনান্ুরূপ দ্রব্যাদি দেবতার উদ্দেস্টে 

নিবেদন করার ব্যবস্থা । আমন, পাগ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়ঃ বন্তর 
নৈবেগ্ঠাদি নিবেদনের মধ্যে দেবতাকে মানবিকরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা স্পষ্ট। 

ভগবদ্গীতাতেই দেখা যায় যে- পুষ্প, ফল, জন প্রভৃতি দেবোদেশে উত্মগিত 
হোত। শ্রীভগবান বলেছেন, 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্তা! প্রযচ্ছতি । 

তদহং ভক্ঞখাপহতমশ্নামি প্রতাত্মনঃ ॥১ 

_ পত্র ( তুলসী ), পুষ্প, ফল, জল যে ভক্তিভরে আমাকে প্রদীন করে, আমি 

সেই ভক্তের ভক্তির উপহার গ্রহণ করি। 
দেবতার রূপ কল্পনায় এবং দেবতার সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক স্থাপনে 

দেবতাকে মানবিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করার তীব্র আকাঙ্ষা প্রকাশিত হয়েছে । 
কর্ম ও জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করেছে তক্তি। এই পৃজাবিধির অন্যতম অঙ্গ ধান, - 
দেবতার রূপ ও শ্বরূপ-চিন্তন এবং দেবতার নাম বা বীজমন্ত্রজপ। ধ্যানকালে 

শ্বতার সঙ্গে পুূজক বা সাধকের একাত্মতার ভাবন! প্রয়োজন। জপকালে 
অনগ্কমন। হয়ে দেবতার চিত্ত নিবেশ। ধ্যানে উপনিষদের ব্রদ্ধচিন্তা নবরূপ 
পেয়েছে, আর জপে এসেছে চিত্তের একাগ্রতা । অথচ বারণ চমস ( কোশাকুমী ) 
সহযোগে দেবপৃজা, প্রাণীয় স্বাহা ইত্যাদি পঞ্চমস্ত্রে পঞ্চপ্রাণের আহুতি প্রদান 
যাগ-যজ্ঞেরই সংক্ষিপ্ত রূপ নয় কি? যজ্ঞে অগ্নতে প্রনন্ত স্বতের স্থলাভিষিক্ত 

১ গীতা ৯1২৬ 
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ঘর্বজীবের প্রাণভূত--কারণরূপ সলিল বা জন। আবার প্রতিমা পূজায় হোম ৰা 
যজ্ঞ অপরিহার্য অঙ্গ । এই হোম-যাগও বৈদিক যাগযজ্ঞ থেকেই আগত । হোম- 

যাগে বৈদিক মস্ত্রাদি পাঠি করা হয়। বিষণবা বিষ রূপভেদ ছাড়া অন্যান্ত 

দেবতার পৃজায় বিশেষতঃ শক্তিপূজায় পশুুবলির রীতি আছে। যৃপকাষ্ঠে পশু- 
বলিদানের প্রথাও ৫ৰর্দক কর্মকাণ্ড থেকেই আগত । যাগক্রিয়া ও স্বরূপধ্যান 

ছ।ড়৷ দেবপূজায় আব কিছু প্রক্রিক্জা বঙমান যেগুলি এসেছে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি 

থেকে । তান্ত্রিক সাধনার উৎস বেদ হলেও তন্ত্রপাধনার ক্রিয়া প্রক্রিয়া রীতি 

নীতি বৈদিক ধর্মচর্ধী থেকে পৃথক পথ অন্গসরণ করেছে। প্রাণায়াম, ভূত শুদ্ধি, 

প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বীজমন্ত্র জপ প্রত্তি তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত হলেও যে কোন 
দেবার্চনার ক্ষেত্রে অবশ্থক তব্যরূপে গৃহীত হয়েছে । এইভাবে বৈদিক দেবার্চনা ক্রম- 

বিবর্তনের পথে উপনিষদের আত্মণন্তন ও তান্ত্রিক বীতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে এবং 

মানবিক প্রয়ে'জননোধ সম্পক্ত হয়ে একটি মহজতর পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে । 

ভারতীয় ধর্মচষ'র যেমন একটি বিবর্তনধার! প্রত্যক্ষগম্য তেমনি , ভারতীয় 
দেবতাদেরও একটি ভুযবিবর্তনের ইতিহাস স্ুম্প্ট। বেদ থেকে উপনিষদ _ 
উপনিষদ খেকে পুরান _পুবান থেকে লৌকক রীতিতে একই দেবচরিত্রের কত 

পরিবর্তন কত রপান্তবু ঘটেছে তার বিবরণ যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি 
চমকগ্রদদ। এককালে প্রধান দেবতা পরবর্তাকালে হয়েছেন অপ্রধান। কত 

দেবতার ঘটেছে বিলুপ্তি; আবার কত কত নতুন দেবতার হয়েছে আবির্ভাব । 

একদ] প্রাধান্হীন দেবতার হয়েছে উস্চতর মহিমায় অধিষ্ঠান, আবার কোন 

কোন মহাপ্রতাপশালী দেবতা গৌরব হারিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে 
'মাছেন। আর্ধেতর সংস্কৃতি থেকে কত দেবতা এুলছেন হিন্দুদেবলভায়,। কত 

দেবতা এসেছেন পুরাণতন্ত্র এমন কি বৌন্ধত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক হিন্দু দেবতার 
মিছিলে । এইভাবে খণেদের তে'ব্রশ দেবত। হলেন তেত্রিশ কোটী । 

এক সময়ে ইন্দ্র ও অগ্ ছিলেন দেবনমাজের সর্বোচ্চ স্থানে পরে তাদের 
চরিত্রের কত পবিবগন ঘটেছে, আধুনিক কালে তার। নাষে মাত্র জীবিত অথব! 

ভিন্নরূপে প্রতিভ।ত। অথচ বেদে বিষ অপ্রধান হয়েও পুরণে এবং পুরাশোন্তর 

হিন্দু সমাজে অন্ততম প্রধান দেবতা । রুদ্র রুদ্রত্ব হারিয়ে হলেন শিব। শক্তি 

'দেবত।র অস্তিত্বের হুম্পঃ চিত্রের অভাব বেদে থাকলেও পুবানে ও তস্থে বন বিচিত্র 
রূপে তার প্রকাশ; মাধুনিককালেও তান প্রভাব অগ্রতহত। দেবতাদেত্র এই 
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উ্থানপতন ও জক্মান্তরের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। দেবতাদের ৫ 

চমকপ্রদ বিবরণের ইঙ্গিত খণেদেই আছে। খধি ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকল 

দেবতাদের প্রণাম জানাতে গিয়ে বলেছেন £ 

নমো মহত্ত্যো নমে। অর্ভকেভ্যো! 

নমে! যুবত্যো নম আশিনেভ্যঃ | ১ 

_ প্রসিদ্ধ (মহৎ) দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি ; নব প্রসিদ্ধিসম্পন্গ 

দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; লুপ্তগীরব বৃদ্ধগণকে আমি প্রণাম 
করিতেছি ।২ 

খক্টার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়নাচাধ লিখেছেন, “মহস্তাঃ গুণৈরধিকা, অর্ভকা 

গুণৈঃ শৃন্যাঃ যুবানঃ তরুণাঃ আশিন। বয়সা ব্যাপ্তা বৃদ্ধাঃ।”-__ (অর্থাৎ) মহৎ দেব 
অর্থে অধিকগুণসম্পন্ন দেবতা, অর্তক শবের অর্থ গুণশূন্য, যুবা অর্থে তরুণদেবতা 

আশিন শবের অর্থ বয়োবুদ্ধ দেবতা । 

খথেছ়ের সময়েই দেবতাদের শ্রেণীবিভাগের যে ইঙ্গিত এখানে পাই তা আজ 

পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুদেবতাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস। পুরাণে বিভিন্ন দ্বেবতা সম্পর্কে 
বহুতর্ উপাখ্যান বণিত হয়েছে । এই সকল উপাখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক 
এবং এগুলির মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদিক যুগ পর্বস্ত প্রসারিত। অনেক 
পৌরাণিক উপাখ্যানেরই জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণের যুগে । এইগুলি পুরাণে পল্লবিত 
হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলির বিবর্তন দেবতাদের বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কান্থিত। 

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ যজ্জক্রিয়ীকে প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছেন 11615 
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শ্রঅববিন্দ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানকে এশ্ববিক চেতনালাভের উপায়রপে গ্রহণ 

করেছেন । যজ্গনি প্রজলন তার নিকট দৈব [প্রেরণাপ্রজ্লনের রূপক--010918 

০ 699 0$11)9 11812)9.” ১ 

বৈদিক অগ্নিউপাসন৷ কালক্রমে বহুদেবতার উপাসনায় পর্ধবলিত হয়েছে। 
কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান জটিল, প্রাণহীন ও ছুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। 

যাগযজ্জের মাধ্যমে দেবতাদের কূপালাভ ছিল সেকালের আর্ধদের লক্ষ্য । খখেদে 

যজ্ঞান্ুষ্ঠানের মধ্যে দেবতার কুপালাভ এবং যজ্ঞকারীর এঁহিক ও পারত্রিক কল্যাণ 
কামনা নিহিত ছিল। পরে দেবতার মৃতি যজের স্থান গ্রহণ করলো! । বিচিন্ 
পথে গড়ে উঠলে! বিভিন্ন দেবতার মুতি পরিকল্পনা । পুরাতন যুগের দেবতার! 
প্রাধান্য হারিয়ে কেউ গেলেন লুপ্ত হয়ে কেউ বা নামে মাত্র জীবিত রইলেন। 
পুরাণের যুগে প্রধান হলেন ব্রন্ধা-বিষু-মহেশ্বর _আরও পরে প্রাধান্য পেলেন বিষ্ণু 
ও শিব আর শ'ক্তদেবতা দুর্গা-কালী । 

১097 61302 ৬৪৪, 708£5 279. 



বেদের একেশ্বরত 

হিউমের মতে, প্রাচীনকালের সকলদেশের সকল মানুষই ছিল বু দেবতার 
উপাসক । 46 1৪ & 108066701 1700010665681011165 6086 8000 ৪65৪10- 
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পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, 

ভারতবর্ষের দেব-উপাঁসন! বহুদেবতায় বিশ্বাস সত্বেও একেশ্বরের উপাসনায় 

পর্যবসিত। খঞ্দ যে পৃথিবীর আদ্দিমতম ধর্মগ্রন্থ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ 

নেই। ভারতীয় সাহিত্যেরও প্রাচীনতম গ্রন্থ খথেদ । সময় সম্পর্কে বিতর্কের 
অবকাশ থাকলেও খথেদের নিয়ত্ম সময়-সীমা দুহাজার খুষ্টপূর্বাঝের পরে নয় । 
সাধারণতঃ পঞ্চ-সহত্ত খৃষ্টপূর্বা্দ অথবা আরো বহুপূর্বকাল পর্যন্ত খগ্েদের সময়সীমা 
প্রসারিত। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম হহাগ্রস্ত থেকে পাঁচ-সাঁত হাজার কিংবা 

আরও পূর্ববর্তীকালের মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচধার যে বিশ্বস্ত আলেখ্য 
পাওয়। যায়, তা আর কোথাও স্থুলভ নয় । ভারতীয় আধধর্ষের প্রভাব এককালে 

পৃথিবীর নানা দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। খঞ্ধেদের দেব-উপাসনার বৈশিষ্ট্যই 
বহর মধ্যে একত্বের অন্ুভূৃতি। একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ববিদ এ সম্পর্কে 
লিখেছেন £ “1158 10009 17956 1:01) (1009 170076270118] 198119569 
0 608. 65186861006 01 006 301376729 13988) 20 609 1007001:651165 
০1 ৪০0] &00 10 & (06019 96866 01 76870 87:0 00101810206106 ; 02. 
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বেদের একেশ্বরত্ ণ 

খণ্থেদে বহুদেবতায উপাসনা দৃষ্ট হয় । দেবতাদের ঘজ্জে আহ্বান কর! হয়েছে 
এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হবিঃ অপিত হয়েছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, 

সোম, ভূর্য, পৃষণ,, মরুৎ গ্যোঃ, পর্জনয, অশ্বিদয়, পৃথিবী, অদ্দিতি, সরম্বতী 
প্রভৃতি বহদেবতার অস্তিত্ব খণেদের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন । অন্যান্য 

বৈদিক সংহিতা এবং ব্রাঙ্গণেও বহু দেবতার অর্চন স্থান লাভ করেছে । সুতরাং 

বৈদিক আর্গণ যে বহুদেবতায় বিশ্বাপী ছিলেন, এ মত প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। 

আধুনিক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্যোপাপনার বিবর্তন ও রূপাস্থরের ফলে গড়ে উঠেছে । 

সেইজন্তই আধুনিক হিন্দুধর্মেও বহু দেবতার পূজা প্রচলিত। বরঞ্চ দেবতার 

খ্যা ক্রমে ক্রমে বধিত হতে হতে বিপুল আকাঁর ধারণ করেছে । 

খণেদে দেবতার সংখ্য। তেত্রিশ ঃ 

যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশ স্থ। 

যে অপক্থুক্ষিতো মহিনৈকাঁদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং যুষধধবম্ ॥ ১ 

যে দেবগণ হর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অস্তরীক্ষে বাস 
করেন তখনও একাদশ, তাহার! নিজ মহিমায় য্জঞ সেবা করেন । ২ 

অপর একটী খকে আছে £ 

আ' নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্াতং মধু পেয়মশ্খ্িন! ॥ ৩ 
_হে নাসত্য অশ্বিদ্ধয়! ত্রিগুণ একাদশ ( তেত্রিশ ) দেবগণের সহিত 

মধুপানার্থ এখানে আইস । ৪ 

খষি অপব একটা মন্ত্রে অগ্রিকে উদ্দেশ করে বলেছেন, *ত্রয়ক্িংশতমাবহ |” ৫ 

- হে অগ্নি, তুমি তেত্রিশজন দেবতাকে এখানে নিয়ে এস। 

অর্ববেদেও ভ্রয়স্তিংশৎ দেবতার উল্লেখ আছে। তেত্রিশসংখ্যক দেবতাকে 
তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে £ 

যে দেবা দিব্যেকাদশ স্বঃ তে দেবাসো৷ হবিরিদং যুষধ্বম্ | 
যে দেবা অন্তরিক্ষ একাদশ স্থ তে দেবাসে। হবিরিদং যুষধ্বম্ ॥ 

যে দেবাঃ পৃথিব্যাৎ একাদশ স্থ তে দেবাসে! হবিবিদং যুষধবম্ ॥ ৬ 

১ ধণ্বেদ---১।৩৩৯।১১ ২ অনুবাদ--রমেশচম্্র দত্ত 

৩ এ --১1৩৪।১১ ৪ তদেব 

৫ শর »-১৪৫২ ৬ অথর্ববেদ--১৯।৪।২৭।১১-১৩ 



রে হিন্দুদের দেবদেব £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

__ যে দেবগণ ছ্যালোকে (হ্বর্গে ) একাদশ সংখ্যক তীরা এই হুবি গ্রহণ করুন। 

যে দেবগণ অন্তরীক্ষে (আকাশে ) একাদশ তীরা এই হুবি গ্রহণ করুন। যে 

'দেবগণ পৃথিবীতে একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন। 

খথেদের পূর্বোদ্ধত মন্্রটীতে ( ১/১৩৯।১১ ) ও দেবগণকে হ্বর্গবাসী, মর্তবাসী 
ও 'অপ্তরীক্ষবসী--এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে । তৈত্তিরীয় সংহিতাতে; 

ও স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে স্থিত মোট তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ আছে। 

তেত্রিশ স খ্যক দেবতার বিবরণ প্রসঙ্গে এতরেয় ক্রাক্ষণ বলেন, “অঙ্টৌ বসব:, 
একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যাঃ. প্রজাপতিশ্চ বষট্কারশ্চ 1” ২ -আটজন 

বন্থ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বষট্কার মিলে তেত্রিশ 

দেবতা । ধৃহদারণ্যকোপনিধদে তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার তালিকায় বষট্কার 

স্থলে ইন্দ্র আসন পেয়েছেন» "্রয়স্তংশত্বেব দেবা ইতি । কতমে তে ত্রয়্রিংশ- 

দিত্যষ্টৌ বলব একাদশ রুদ্রা ছ্াদশাদিত্যান্ত একক্রিংশদিন্্রশ্ৈব প্রজাপতিশ্চ 
্রয়স্ত্রশাবিতি 1” ৩ -( শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন _ভাল ) সেই তেত্রিশটি 
'দেবতাই বা কে কে?-(যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, ) অষ্টবন্থ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ 
আদিত্য -এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই মিলিত হুইয়! তেত্রিশ 

হইল ।৪ 
শতপথ ব্রাঙ্মণে ( ৪1৫1৭1২ ) অষ্টবন্থ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, গ্চোস্ 

ও পৃথিবী নিয়ে তেত্রিশ দেবতা । এতরেয়-ব্রাহ্মণান্থসারে (২1১৮) একাদশ 

প্রযাজ দেবতা» একাদশ অন্ুযাজ দেবত! এবং একাদশ উপযাজ দেবতা দ্বার! 

গঠিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ । 
উপযুক্ত বিবরণ থেকে হুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক খধিদের বিশ্বাস 

অনুযায়ী দেবতার সংখ্যা! ত্রয়স্ত্িশৎ। কিন্ত দেবতার নাম গণনা করলে দেখ! 

যাবে যে প্রকৃত সংখ্যা তেত্রিশের অনেক বেশী। পূর্বোদ্ধিত একটি খকে (১1৩৪।১১) 
তেত্রিশ দেবতার অতিরিক্ত নাঁসত্য বা অস্থিদ্বয়ের এবং অপর একটি খকে 

€ ১1৪৫২ ) অতিরিক্ত হিসাবে অগ্নির নাম পাই। আর একটি খকে অষ্টবন্থ, 
দ্বাদশ আদিত্য ও একাদশ রুত্র ছাড়াও অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষু, উৎ ও সুর্যের 
একত্র অবস্থানের কথা বল! হয়েছে : 

১ তৈঃ সংহিতা--১1৪1১০1১ ২ এত ত্রাঃ ১1১, 

৩ বৃহঃ উপঃ--৩৯২ ৪ অনুবাদ-ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ। 



বেদের এবেশ্বরত্ব ্ে 

অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিঞ্ুনাদিত্যে রুপ্ৈরবস্থভিঃ সচাতুবা। 
সযোধষসা উসা স্র্যেণ চ সোমং পিবতমশ্থিনা ॥১ 

__ হে অশ্ষিগ্বয়! তোমরা! অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষুখ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও 

বন্থগণের সহিত একত্রে এবং উষা| ও স্র্ধের সহিত মিলিত হইয়া সোমপান কর ।২ 

কোন কোন স্থলে উল্লিখিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশশত উনচল্লিশ : 

ত্রীনি শতা ত্রী সহস্ত্রাণ্যগ্রিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্ ॥৩ 

_তিন সহল্ল তিনশত ত্রিশ ও নব সংখাক দেবগণ অগ্রিকে পুজ। 

করিয়াছেন ।£ 
শুরু যজুর্বেদের বাঁজসনেয়ী সংহিতায় (৩৩1৭) এই মন্ত্রট উদ্ধত হথেছে। 

স্থতরাঁং যজুর্ধেদের মতেও ৩৩৩৯ জন দেব্তা আছেন । সায়নাচাষ মনে করেন 

যে দেবতার সংখ্যা প্ররুতপক্ষে তেত্রিশ; ৩১৩৯ সংখ্যা দেবতাদের মহিমা- 
প্রকাশক মাত্র । . 

বাজসনেয়ী সংহিতার একস্থানে বন্থ, রুদ্ধ এবং 'আদদিত্যগণ ছাড়াও কয়েকজন 

দেবতার একত্র উল্লেখ আছে £ “অগ্রির্দেবতা ৷ বাঁতে। দেবতা । ন্ছর্ষো দেবতা । 

চন্দমা দেবতা । বসবো দেবত|। রুদ্রা দেবতা । আদিত্য। দেবতা মরুতো! 

দেবতা । বিশ্বে-দেবা দেবতা। বৃহম্পতির্দেবতা। ইন্দ্রো দেবতা । বরুণো 

দেবতা | ৫ 

বৈদিক দেবতাগণ সংখ্যার হিসাবে যতই হোন না কেন, এ কথা নিশ্চিত 

বল। চলে যে, বৈদিক আর্ধগণ বনু দেবতার উপাসনা করতেন । অনেক অনেক 

পণ্ডিতির মতে খখ্েদে বহুদেবতার উপাসনা ক্রমে ক্রমে একেশ্বরের ধারণায় 

পর্ধবসিত হয় । দশম মণ্ডলের পুরুষন্ক্তেই সর্বপ্রথম একেস্বরের ধারণা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । অধ্যাপক ম্যাক্ডেনেল বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে লিখেছেন, “[0াও 
1৪ 09109870807. তা160 609 আ0:81311 01 80945 ঢগট 909 1%£519 109:8001- 

50861008 01 019 7007828৪০01 10%60:08.. 1158 1050008 8:9 09101 

10090861008 ০01 (61888 £০৫৪ ৪0৭ 8:9৪ 109806 6০ 50900011080 0139 

001861008 01 6103 618. 88011509০01 19916706680, [1 18 00৪ 

88382018117 & 1001160918610 261181005 ভা101010 83800068 % 08060918619 

90010017108 0015 10 & 1৪ 01 169 16986 1750008 ”৬ 

১ খাখেদ--৮।৩৫১ ২ অনুবাদ রমেশচগ্র দত্ত ৩ ধথে--৩৯।৯ 

৪ অন্ুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত € গুরুবভু-_১৪1২* 
৬ 6৫1৫ 1682615 0:0£, ৯. 11৪০0077611, 2886 18. 



১০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

দশম মণ্ডলের পুরুষ স্থক্তে সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের বর্ণন! প্রসঙ্গে বল! হয়েছে £ 
সহম্শীর্মা পুরুষ: সহম্রাক্ষঃ সহত্রপা্চ। 

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্দ্রশাঙ্ুলম্ ॥ 
পুরুষ এবেদং সর্বং য্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। 

উতামৃতত্বস্তেশানে৷ যদন্নেনাতিরোহতি ॥ 

এতাবানস্ত মহিম1 তো জায়াংশ্চ পুরুষঃ | 

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥$ 

_ পুরুষ সহত্র মন্তক, সহ চক্ষু ও সহশ্র পদ বিশিষ্ট। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে 

ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি পরিমিত হয়ে বিরাজমান । ভূত এবং ভবিস্তৎ সবই সেই 
পুরুষ । যেহেতু তিনি অন্ের (যজ্ঞ অথবা কর্মের) দ্বারা সব কিছু অতিক্রম 
করেন, এতএব তিনি অঃতত্বের ঈশ্বর (কর্তা )। এ সবই তীর মহিমা! । তিনি 

এই সকল অপেক্ষাও বুহত্তর, বিশ্বভুবনে তাঁর একটি মাত্র পাদ্দ-_ দ্যুলোকে 

অমৃতরূপী তার তিন পাদ । 

এই স্ুক্তের বিরাঁট পুরুষের সঙ্গে গীতার পরম পুরুষ ভগবান শ্রীরুষ্ণের বিশ্বরূপ 

বর্ণনায় অজুন বলেছেন ঃ 

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্ষম।  পশ্ঠামি ত্বাং দীঞ্চহতাশবন্ত ং 
অনস্তবাহং শশিকুর্ধনেত্রম॥  ম্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তমূ্॥ 

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি। 

ব্যাঞ্চং ত্য়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ॥২ 
_উৎপন্তি, স্থিতি ও লয়রহিত, অনস্ত বীর্ষসম্পন্ন, অনস্ত বাহুযুক্ত, চন্দ্র 

সূর্বরূপী ছুই নেত্রবিশিষ্ট, জলম্ত অগ্নিময় মুখসমন্থিত স্বীয় তেজের ছারা বিশ্বভুবন 
সম্তাপনকারী তোমাকে দেখছি। তুমিই গ্যাবাপৃথিবীব মধ্যভাগ ( অস্তবীক্ষ- 
লোক ) এবং দিকৃসকল ব্যাঞ্ধ করে বিবাজমান। 

উপনিষদের ব্রম্মের সঙ্গে খথেদের সহশশীর্ষ! পুরুষ ও ভগবদ্গীতার শ্রীরুষের: 
কোন তঞচাৎ নেই। উপনিষদ ব্রদ্ম সম্পর্কে বলেছেন £ 

অগ্রিম্ ধা চক্ষৃসী চন্ন্্যে? 
দিশঃ স্ত্োত্রে বাণ্িতাশ্চ বেধাঃ । 

১ খধর্থেদ--১০।৯০1১-৩ 

২ গ্ীতা_১১১৯-২, 



বেদের একেশ্বরত ১১ 

বাষুং প্রাণো হদয়ং বিশ্বস্ত 

পত্ত্যাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥১ 
-ধীাহার মস্তক দ্যুলোক, চক্ষু, চন্দ্র ও স্ব্য, কর্ম দিক্সমূহ, বাক্য প্রকটিত 

বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং ধাহাল পদ হইতে পৃথিবী জাত 
হয়, তিনিই সমুদয় স্থল মহাততের অন্তরা ।২ 

সর্বতঃ পানিপাদন্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। 

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩ 

- তাঁর হাত প1 সকল দিকে প্রসারিত, তীর মুখ এবং মস্তক ' সর্বত্র বর্তমান, 
তাঁর কর্মও সর্বত্র- তিনি সব কিছুই ব্যাপ্ত করে বিয়াজমান | 

খণ্েদের পুরুষ এবং উপনিষদের ব্রহ্ম স্বব্পতঃ অভিন্ন | উপনিষদের ব্রহ্মতত্বই 

খণ্বেদে আত্প্রকাশ করেছে । দশম মণ্ডলের আবার একটি শ্ুক্তে বিশ্বকর্মীর 
মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গে বল। বলেছে £ 

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বান্থরুতবিশ্বতম্পাৎ্চ। 
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্যাবাভুমী জনহন্ দেব একঃ ॥৪ 

- সেই এক দেবতা, - সর্বব্যাপী তীর চক্ষু, বিশ্বময় তীর মুখ, _ সর্বময় 

: তার হাত এবং পা, -তিনি বাহুদ্বার| স্বর্গকে সম্যক্রূপে স্থাপন করে, পদদ্বারা 

শ্বর্গ-মত্য হষ্টি করে এক অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করছেন । 

দশম মগ্ডলেই হিরণ্যগর্ভভ্ততি আছে। হিরণযগর্ভও বিশ্বম্্া পালয়িতা 

আদি দেব। 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্তাগ্রে জাতঃ পতিবেক আলীৎ। 

স দাধার পৃথিবীৎ গ্যামুতেমীং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ।€ 

- সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই 

সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি পৃথিবী ও আকাশকে হ্বস্থানে স্থাপিত 
করিলেন । কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব।৬ 

আচার্ধ সায়ন 'ক” শবের অর্থ করেছেন 'প্রজাপতি'-_বিশ্বশরষ্টা। হিবরণ্যগর্ 
প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা এবং বিরাটপুরুষের অভিন্নত] স্পষ্টতই প্রতীয়মান হুয়। 

কক পা পাশ 

১ মওঁকোপানিবৎং--২।১।৪ ২ অনুবাদ-শ্বামী গভীরানন্দ 

৩ শ্বেতাখবতরোপনিষৎ-_-৩1১৬ ৪ খ্েদ--১1৮১।২ 

€ খাখেদ---১০।১২১।১ ৬ অন্গবাদ--রমষেশচন্র দত। 



3২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বিশ্বকর্ম _বিশ্বরদ্ধাণ্ডের হৃষ্টিকা সৃষ্টির আদিতেও বর্তমান 

এবং সর্বময় পরিব্যাপ্ত। তিনিই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-_-“দর্বং খছিদং ব্রদ্ধ'। বেদের 

বহুদেবতা যে তিনি ছাড়া আর কিছু নয়, এ সত্য একেবারে দিবালোকের মত 

স্পষ্ট। দশম মগ্ডলেই একটি খকে বলা হয়েছে, __“ন্থপর্ণৎ বিপ্র1 কবয়ে। 

বচোঁভিরেকং সম্তং বহুধ! কল্পয়স্তি।”১_ পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পপ্ডিতগণ 

তাহাকে কল্পনাপূর্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।২ এই এক পক্ষী অবস্ঠই 

প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মী অথবা পুরুষ-_-উপনিষদের ব্রহ্ম | 

দশম মণ্ডলের একটি হ্ুক্ত দেবীন্ুক্ত নামে স্প্রসিন্ধ। শ্ুক্তটিতে অস্তূণ 
খষির কন্ঠ! বাক নিজেকে সকল দেবতার সঙ্গে এবং বিশ্বভ্ুবনের সঙ্গে একাত্মতা 

অনুভবে ঘোবণ। করেছেন £ 
অহং কুদ্দেভিবন্থতিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ | 

অহং মিত্রীবরুণোভা বিভর্ম্যহ মন্ত্রী অহমশ্থিনোভা ॥ 

অহং সোমমাহনসং বিভ্ম্যহং ত্ষ্টারমূত পৃষণং ভগম্।৩ 

_আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবন্থ্ূপে বিচরণ করি । আমি দ্বাদশ আদিত্য 
ও সমস্ত দেবতা । অথবা বিশ্বসংজ্ৰক দেবগণরূপে ) বিচরণ করি । আমি মিত্র ও 

বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ করিতেছি । আমি ইন্দ্র ও শ্ুগ্রি এবং অশ্বিনীকুমার 

নামক ছুই দেবকে ধারণ করিতেছি । শক্রদিগের ল'হারকর্তা চন্দ্রকে ( অভিষোতব্য 

সোমকে ) আমি ধারণ করিতেছি 1৪ 

খধিকবি বাকের এই আম্মাগ্ভূতি ব্রঙ্গান্ভূতির সমতুল্য । সাধনার দ্বারা 
বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের আত্মাস্বরূপ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার তাঁর অন্তরে ঘটেছে বলেই 
তিনি বিশ্বদেবের ঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন। উপনিষদের খবিও ব্রদ্ধানুভূতির 
কলে অন্গরূপভাবে ঘোষণা! করেছিলেন, - 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্থম।দিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ ।৫ 
আমি জেনেছি তাহারে 

মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 

জ্যোতির্ময় ।৬ 

কষেদ-_১০1১১৪/১ ৩ খখেদ ১০1১২৫৭1১০২ 
২ জন্গবাদ--রষেশচন্তর দত্ত। ৪ অনুবাদ -্যামাচরণ কবিরত্ব। 
৫ স্বেতাস্বতর-_-৩।৮ ৬ নৈবেদা-_রবীজ্নাথ ঠাকুর 

চি 



বেদের একেশ্বরত্ ১৩. 

সর্বভূতে বিশ্বাত্মার উপলবিই ব্রন্ধোপলন্ধি। উপনিষদের খবির কে ঘোঁধিত, 
হয়েছে £ 

ঘস্ত সর্বানি ভূতানি আত্মন্তেবানুপশ্থাতি 

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে ।১ 

_ঘিনি সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্বভূতে দর্শন করেন, সেই- 
সর্বাত্মার দর্শনের ফলে ( কাহাকেও ) ঘ্বণা করেন না। ২ 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন £ 

সর্বভূতম্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৩ 

-যোগসমাহিতচিত্ত সমদর্শী পুরুষ সং ন্ নিজেকে এবং নিজের মধ্যে 

সবভূতকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 

সর্ভূতে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল যে খধিকঘ্ির, তিনি যে একেশ্বরে বিশ্বাসী, 
সে কথা বলাই বাহুল্য । বহু দেবতায় বিশ্বাস থাঁকা সত্বেও একেশ্বরবাদের স্ফতি 

খণেদের দশম মণ্ডলে সম্যকৃভাবে ঘটেছিল, এ বিষুয়ে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু পঞ্তিদের মতে খথেদের দশম মগডলটা গ্ন্ান্য মণ্ডলের তুলনায় পরবর্তী- 

কালের রচনা । 101, ৪. 8. [6160 লিখেছেন [59 69000 0০০৮ ৪18০ 
085091858 ০০০ 10 00967081 102100 8150. 11086018610 060%1188 8180৪ 01 

08019 199906 01161) 60082 6109 00115 01 6108 90119061070.” ৪ 

ডঃ বি. কে. ঘোষ লিখেছেন, 41১86 68৪ 66060 115100815 1৪ 18691 

10 018170 6080 6108 5080 08109 165 100.6591) 198:160615 981:8810 120, 

6006 95181006 01 6109 1870808897৫ 

খথেদের বঙ্গাবাদে মনীষী রমেশ চন্দ্র দ্র লিখেছেন, “্খথেদের নবম মণ্ডলের 
সহিত যেরূপ সামবেদের সম্পর্ক সেইরূপ খথেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের 

সম্পর্ক। অথংবেদের অনেকগুলি স্ক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়া। দশম 

মণ্ডল খখেদ রচনাকালের শেষ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা! করিবার, 

অনেক কারণ আছে, তাহা! আমর ক্রমশঃ নিদেশ করিব ।”৬ 

১ ঈশোপনিষং_ ৬ ২ অন্ুযাদ-_ছুগণচরণ সাংখা বেদাত্ততীর্থ 
৩ গীতা _-৬।২৯ ৪ 08709011066 22150025 01 12059019) ৬০], 1, 988৬ 77. 

৫ ৬৫৫১০ 28৩, 2886 227. ৬ খখেদ সংহিতা-বঙগামুযাদ, ২য়, পৃঃ ১৩৯৪ 



১৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

রমেশচন্দ্র পুরুষসথক্ত সম্পর্কে লিখেছেন, “খঙ্েদ ব্চনাঁকালের অনেক পরে 

এই অংশ বচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।”১ বিশ্বকর্মা 

সম্পর্চিত ৮১ সংখ্যক স্ুক্তটিকেও বমেশচন্দ্র পরবতীকালে বচিত বলে স্থির 

করেছেন। কিনি হিরণ্যগর্ভ স্থক্রটাকে “অপেক্ষাকৃত আধুনিক” বলে রাক্স 

দিয়েছেন । 

দেশী বিদেশী পণগুতগণের এই অভিমত স্বীকার করে নিলেও একথ! সত্য 

যে, খথেদের যে কোন অংশ বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে কোন গ্রন্থ 

অপেক্ষ। প্রীনতর। এ বিষয়ে পর্ডিত ভিন্তারনিত্দ্ (16501062) 81160 

[,10 11)-এর একটি মন্তব্য উদ্ধত করে সমর্থন করেছেন । উদ্ধৃতিটা নিম্নক্ধূপ £ 

“59 1185908 19:০-১0009398 250600808 01 61096 ৮001910 চ৪ 080 
10 15019।1) 1169160179৯ 1116 010 0159 06109] 108,005 6119 ড৮00918 ০1 

100190 11691860165 &00 6109 19019 01 100180 1113 [029৪0100038 6109 

ড৪0৪ “২ 

খণ্থেদের দশম মণ্ডলে একেশ্ববের ধারণা ও অন্থভৃতি স্থম্পই এবং সুতীব্র» একথ।! 
সত্য। কিন্তু এই বিশেষ অঙ্গৃভব কেবলমাত্র দশম মগুলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। 

অন্তান্ত মণ্ডল থেকেও অনুরূপ চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা 

সম্ভব। চতুর্থ মণ্ডলে পুরুকুৎ্সপুত্র ত্রসদহ্য রাঁজ। খধকবি বাকের মতই 
আত্মোপলদ্ধির কথ! থোধণা কবেছেন £ 

অহং রাজ! বরুণো মহাং অন্স্তর্াণি প্রথমা ধারয়ন্ত | 

ক্রতু সচন্তে বরুণস্ত দেবা রাজাসি কৃষ্টেকুপমস্ত বরেঃ ॥ 

অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোবী গভীরে রজসী হুমেকে। 
অষ্টেব বিশ্বভুবনানি বিদ্বান্তসমৈরয়ং রোদসী ধাঁবয়ং চ ॥৩ 

_ আমিই বাঁজা বরুণ, আমার জন্যই দেবগন সেই প্রসিন্ক অস্থ্র-বিঘাতক 
শক্তি ধারণ কযেন। আমি সকলের ঈশ্বর । আমি ইন্দ্র, আমি বরুণ, মহৎ 

বিস্তীর্ণ ছুরবগাহ স্থরূপবিশিষ্ছ্া]বাপৃথবী (রক্পী) আমিই। সকলই পরিজ্ঞত 
হয়ে আমিই প্রজাপতির মত বিশ্বহুবন প্রেরণ করি এবং ছ্যাবাপুথিবী ধারণ 
করে থাকি । 

১ ধখেদের বঙ্গানুবাদ__২র 

২ 4৯129602591 [20807217862 00৩৯ ৬০1, 1, 9. 7,085 53. 

৩ ধর্থেদ-_-৪1৪২।২-৩ 



বেদের একেশ্ববত্ব ১৫ 

উক্ত মগুলেই খধি বামদেব বিশ্ববদ্ধাণ্ডে আত্মন্ধরপ উপলব্ধি করেছেন। 

তিনিও বলেছেন £ 

অহং মন্গরভবং স্থর্শ্চাহং কক্ষীবা খবিবম্মি বিপ্রঃ | 

অহং কুংসমাজুনেয়ং্যুঞ্জেহহং কবিরুশন। পশ্ঠ তামা ॥ 

অহং ভূমিমদদাবার্ধায়াহং বৃষ্টিৎ দাশুষে মত্যায় | 
অহৎ অপো অনয়ং বাবশানে। মম দেবাসো৷ অন্থকেতমায়ন্ । 

অহং পুরো মন্দশানো ব্যেরং নাকন্নবতীঃ শহ্বরস্য | 
শততং বেশ্যং সর্বতাত। দিবোদীসম তিথিথ্ং যাবম্ ॥ ১ 

- আমি মন্ধু (প্রজাপতি ), আমি লর্বপ্রেরক কৃর্য, মেধাবী কক্ষীবান্ নামক 

খধিও আমি, আজ্ুনীপুত্র কুৎস নামক খধিকে আমিই প্রপাধিত করি । উশনা 

নামক ক্রান্তদর্শা (ত্রিকাপজ্ঞ ) খষিও আমি । হে জনগণ, উত্তমরূপে সত্যতরষ্টা 
আমাকে দেখ । আমি আর্মানবকে ভূমি দান করেছি । হব্দান-কারী মনুস্তকে 

আমিই বৃষ্টিদান করি। আমিই শব্দকাঁরী জলসমৃহকে সর্বস্থানে প্রেরণ করি। 

দেবতারা আমার সংকল্প বহন করেন। আমিই ইন্রপে সোমপানে মত্ত হয়ে 

নয়শত নিরানব্বই বার শগ্বর নামক অস্থরের পুর ধ্বংস করেছি, দিবোদাসের 

প্রবেশযোগা করেছি শতদংখ্যক পুর । 

ঝি বামদেবের এই উপলন্ধি ব্রহ্গজ্ঞানের চুড়ান্ত । যে ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা অথচ 

সর্বময় খধি বামদেব ত্রসদস্থ্য এবং বাকের আত্মজ্ঞানে তারই প্রকাশ ঘটেছে । 

সকল দেবতা যে এক ও অদ্ভিতীয় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-__এই সত খথেদের 

খবি প্রথম মগডুলেই ঘোষণা করেছিলেন £ 

ইন্্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরথে। দিব্যঃ স্থপর্ণো গরুত্মান্ । 

একং সছিপ্রা বন্ুধা বদন্ত্যগ্রিং যমং মাতবিশ্বীনমাহুঃ ॥ ২ 

-_-এক সৎ বস্তকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি পক্ষযুক্ত স্তুপর্ণ ( পক্ষী, _হৃর্য ) 

অগ্নি, যম মাতরিশ্ব! প্রভৃতি বহুনামে বিপ্রগণ অভিহিত করে থাকেন । 

খণ্থেদের অপর একটি মন্ত্রে পাই £ “একং বা! ইদং বিবভব সর্ধম্”৩-_-এই 

একই সকল রূপ ধারণ করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ নং স্থক্কে প্রতি খকের 

শেষে আছেঃ “মহদ্দেবানামন্থ্রত্বমেকম্।” -__তুমিই মহৎ দেবগণের একমাত্র 

প্রাণস্বরপ। অস্থ্র শব্ধের অর্থ প্রাণদাতা। খখেদের অনেক দেবত!কেই অস্থর 
১ ধথেদ--৪1২৬।১-৩ ২ ধরথেদ ১1১৬৪।৪৬ ৩ খরেদ ৮৫২২ 



হিং হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

বলা হয়েছে । এই বাক্যটার অনুবাদে 11557009119 লিখেছেন, ৭59 8৩৯৮ 

115170165০1 6106 £০৫৪ 13 008.” 1017 লিখেছেন, ৮1109 01511091006 

০6 6৪ ৪০৫5৪ 1৪ 001009-% শুরুষজুবেদও একেশ্বরের তত্ব উদ্দাত্ত কণ্ঠে, 

উচ্চারিত করেছেন, “এতশ্যৈব স বিস্প্িরেষ উহ্হোব সর্বে দেবাঃ1” -_এই 

সবই তীর স্থপ্টি, তিনিই সকল দেবতা । অথ্ববেদের খবিও বহুদদেব্তার মধ্যে 

এক সবব্যাপী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছেন,_“তদগ্নিরাহ তছু সোম 

আহ বৃহস্পতি: সবিতা তদিন্্ঃ।”১ - তাঁকেই অগ্নি বলা হয়, তাকেই সোম 

বলা! হয়, তিনিই বৃহস্পতি সবিতা, তিনিই ইন্দর। 

বৈদিক খধিগণ বহুদেবতার উপাসক হওয়া সত্বেও মূলতঃ ছিলেন একেশ্বর- 

বাদী। কেবল থঞ্থেদের দশম মণ্ডলে নয়, কেবল উপনিষদে নয়, সমগ্র বৈদিক 
সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে-_সবত্রই একেশ্বরে বিশ্বাস প্রকটিত। একই ঈশ্বর 

রূপগুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন* এ বিশ্বাম আধসত্যতা ও সংস্কৃতির 

মর্মকথা। একেরই বন্রূপে প্রকাশ অথবা বহুত্বের মধ্যেই একের অস্তিত্বের 

অনুভূতি ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য । বৈদিক দেবতার এই বৈশিষ্ট্য 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতই অন্থতব করতে পারেন নি। অবশ্য কোন 

কোন পাশ্চত্য পণ্ডত ভারতীয় দেবতত্বের স্বরূপটা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন, 

এ কথাও সত্য । 91 08%7168 18110$ বৈদিক দেবতাদের একত্বানুতব সম্পর্কে 
নুন্গরূভাবে 'বিশ্লেষণ করেছেন £ “ণু06 £০88 875 11600910815 6100086 ০1 

8৪ 501090 81) 90019168, 01575 ০০ 181697 00001)810193 800 6815 

জা0৪1)10 70:0108%015 ৪9100 %60 0106 10981100105 01 9 198,001 9, 10100 25. 
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$8৪০19560 010186101) 016190 60 0:09 10876100187 £০90১ ১০6 &% 89:885 04 

০0018610003) 20168610160 10 58168 01 0910195. [915 8৪ 60৪ 11661" 

01870088610 60 63816 079 £০০ ৪00 8৪001101189 17108 0610678, 1১00. 
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১ অথর্ব--১৯।৩।২৪।৮ 
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বেদের একেশ্ববত্ব ১৭ 

কিন্তু বিন্ময়ের বিষয় এই যে কোন কোন পাশ্গত্য পণ্ডিত হিন্দুধর্মের 

একেশ্বরত্বকে খুষটধর্ম ও ইদলামধর্মের প্রভাব ব'লে গণ্য করেছেন। একজন লিখেছেন, 
+ঢ0 6€979:9] 103960:6 0 18690 70110001870 &0. 53:%28919690. 12000:- 

6891099705৪ 10981 89661005650 60 80005 [019810801)17108] 90100019 ০04 

2101088880 1710001800 11010 09591019907 1081015 00065 6109 17070806 

01 18150910 2150 007:186120 11000910068 809. 7101010 81100 86 16-117691- 

0256108 9910 6956৪ 110 109 118)068.১ 

এই অভিমত যে কতদূর ভ্রান্ত ও অসার তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই 

প্রতিভাত হবে। বহুর মধ্যে একের উপাসনা! বৈদিক ধর্ম তথা সনাতন ত্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের মূলতত্ব । আর বেদ যে যীন্তথুষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বর্তমান ছিল সে. 

কথা৷ কোন পাশ্চাত্য পপ্ডিতই অস্বীকার করেন নি। ুষ্টজন্সের কয়েক সহ বৎসর 
পূর্বে খথেদ স্ষ্ট হয়েছে, অন্ততঃপক্ষে সহম্রাধিক বৎসর পুণে সৃষ্ট হয়েছে এ কথা! 
সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন । বরধ্অনেকে অন্গমান করেন যে» 

খৃষ্টানধর্ষের একেশ্বরবাদ সনাতন ভারতীয় ধর্মের দ্বার] প্রভাবিত। সিলভা লেভি, 

নিকোলাস নোটেভিচ, নগেন্দ্র নাথ বন্থ, শ্বামী অতেঁদানন্দ প্রমুখ দেশী ও বিদেশী 

স্থধীবৃন্দের মতে ঘীশুধু্ট ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন । কাশ্মীরে 

শ্রীনগবের নিকটে হবিপরতের পাদদেশে খানা-ইয়ারী নামক স্থানে যীশুুষ্টের 

সমাধি-মন্দির আছে। 

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরন্বতী বৈদিক দেবতাদের এক ঈশ্বরের, 
ভিন্ন প্রকাঁশরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । 405%5508008575 13690965610 ০1 
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পুরাণে একেশ্বরবাঘ 

বেদের মত পুরাণেও বহুদেব্তার উপাসনা প্রচলিত। এক বা একাধিক 

দেবতার মহিমা কীতিত হয়েছে এক একটি পুরাণে । অধিকাংশ মহাপুরাণ ও 
উপপুরাণে বহু দেবতার প্রসংগ আছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব 
প্রধান । এ ছাড়াও আছেন গণেশ, কাত্তিকেয়, কুর্যা, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, 

মন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রভৃতি আরও কত দেবতা ! শক্তি-দেবতা দুর্গা 

বা পার্বতী । কিন্তু তারও কত রূপভেদ-_কালী, জগদ্ধাত্রী, অব্রপূর্ণা প্রভৃতি 
শক্তিদেবতারপে পুঁজিতা । বিষ্ণুর যেমন আছেন দশ অবতার, তেমনি আছেন 
দ্শমহাবিষ্ভা__শক্তিদেবতার প্রকারভেদ _সরম্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গঙ্গা, 

যমুনা প্রভৃতি আরও বনু স্ত্রী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অন্তুভুক্ত । কোন কোন 
পুরাণে যী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের সাক্ষাৎ পাওয়। যায়। অন্তর শাস্ত্রে 

কত নৃতন নৃতন দেব-দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। একই দেবতার কত রপাস্তর ! 
তথাকধিত লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কি অল্প? প্রচলিত মতে হিন্দুর দেবতার 
সংখ্যা তেত্রিশ কোটা। হিন্দুর কাছে তুলসী, বট, অশ্থখ প্রভৃতি দেবতা- 

শ্রেণীভুক্ত । 

এত দেবতার পূজার্চনা যে ধর্মের অঙ্গীভূত সেই ধর্মও মূলতঃ একেশ্বরবাদী । 
এ কথা বিস্ময়কর বোধ হলেও সত্য | পৌরাণিক দেবতারাঁও একমেবাদিতীয়মূ, 
পরমেশ্বরের বিচিত্র প্রকাশরূপে প্রতিভাত । অধিকাংশ দেবতারই ধ্যান বা স্তব- 

মন্ত্রে ব্র্স্ব্ূপ এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বররূপে তার] প্রকটিত হয়েছেন। ছৈতজ্ঞান বা 

বহুত্বজ্ঞান পুরাণকারের দৃষ্টিকে কোথাও আবিল করে নি। 
ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকুষ স্বয়ং ব্রন্বস্বরূপ _তিনি খথেদের বিরাটপুরুষের 

সমতুল্য শিশ্ববদ্ধাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই তীর বিভূতি_তিনিই স্বা-স্থিতি- 
লয়ের হেতু । ভগবান নিজেই বলেছেন-_ 

ঝিষ্টভ্যাহমিদং কৎনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥১ 
-_-আমি আমার একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি। 

যথাকাশস্থিতো! নিত্যং বায়ু: সর্বত্রগো মহান্ । 

তথা মর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধান্যয় ॥২ 
১ গীতা--১০।৪২ ২ গীতা ৯৬ 



পুরাণে একেশ্বরবাদ ১৯ 

--যেমন সর্বত্রগামী মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত প্রাণী 

আমাতেই অবস্থিত জেনো । 

উপনিষদের এক অদ্বিতীয় সর্বভৃতাস্তবাত্মা! ব্রদ্মই এখানে আত্মন্থরূপ প্রকাশ 
করেছেন। শ্রীকঙথ ব্রন্বস্বরূপ হয়েই সর্বজীবের হৃদয়ে জীবাত্মারপে বিরাজিত,_ 

“সর্বন্তাহং হৃদি লঙ্গিবিষ্টঃ 1৮১ 

- আমি নকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করি । 

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই বিষ্ণ। বিঞু পুরাণে ভগবান বিষ জগন্য় _্রদ্মরূপী £ 

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোহশ্ত জগন্সয়ঃ | 

মূলভূতো নমন্তন্ডৈ বিষ্বে পরমাত্মনে ॥২ 
_ন্ষটি-স্থিতি-প্রলয়ের আকর। এই জগতের মৃদ্লীভূত কারণ জগন্সয় বিষু। 

সেই পরমাত্মা বিষুুকে নমস্কার | 
বরাহপুরাণে (৬ অঃ) বিষণ সর্যময়, সর্বব্যাপী ব্্বত্বরূপ বিরাট পুরুষ £ 

নমামি নিত্যং ত্রিদশাধিপন্ড 
ভবন্য অর্ষন্ত হুতাশনন্ত | 

সোমন্ত রাজ মরতামনেক- 
রূপং হরিং যজ্ঞতন্ং নমস্তে ॥ 

_-স্বর্গাধিপতি নিত্যন্বরূপ বিষুণকে প্রণাম করি । তব (শিব ), হৃর্য, অগ্নি, 
বাজ! সোম ও মক্রৎগণের বিচিত্র্ূপধারী যক্জমূতি হরিকে নমস্কার করি। 

গ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 

ব্যাপ্ত. শরীরেণ দিশশ্চ সর্বাঃ 
তমীড্যমীশং জগতাং প্রস্থতিং 
জনার্দনং তং প্রণতোহম্মি নিত্যম্ ॥ 

-স্বগ্মর্তের মধ্যস্থিত অন্তবীক্ষ ব্যাপ্ত করে এবং দিক সমুদয় ব্যাপ্ত করে আছ 
তুমি তোমার শরীরের দ্বারা। জগতের হ্য্িকর্ত৷ প্রভু জনার্দন, তোমাকে প্রণাম 
করি। 

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর বর্ণনা £ 
জগন্ময়ং লোকনাথং ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপিণং 
জগছীজং সহম্রাক্ষং সহননশরসং প্রতৃম্ ॥ 
সর্বব্যাপিনমাধারং নারায়ণমজং বিভুম্ ॥৩ 

১ গীতা--১৫1১৫ এ বিষু পু২--১৪ ৩ কালিক! পু; _-৩৩1৪২-৪৩ 



২০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

__জগন্ময়, ভ্রিলোকের অধিপতি, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত স্বরূপ, জগতের 

বীজন্বরূপ, সহস্র চক্ষু ও সহস্র মন্তক-বিশিষ্ট সর্বব্যাপী, সকলের আধার, জন্মরহিত, 

নারায়ণ এবং বিভু। . 

লিঙ্গপুরাণে বিষুণর বিরাট মৃতির বিবরণ আছে 
সহশ্রশীর্ষা বিশ্বাত্মা সহল্রাক্ষঃ সহন্রপাৎ 

সহশ্রবাহঃ সর্জ্ঞঃ সর্বদেবভবোত্তব ॥ 

হিরণ্যগর্তো রজমা তমসা শংকর: স্বয়ম্। 

সত্বেন সর্বগে। বিষু*ঃ সবাত্মত্তে মহেশ্বরঃ ॥১ 

_ঝিষ্ণু সহন্মস্তকবিশিষ্ট, বিশ্বের আত্মা, সহত্রচক্ষুবিশিষ্ট, সহশ্রপদবিশিষ্ট, 
সহম্রবাহুযুক্ত, সর্বজ্ঞ সকল দেবতার উৎপত্তিস্থল, হিরণ্যগর্ভ । তিনি রজ এবং 

তমোগুণে স্বয়ং শংকর, সত্বগুণে সববাযপী বিষণ এবং সকলের আত্মারূপে মহেশ্বর । 
এই বর্ণনায় বিষ ও শিব অভিন্নরূপে প্রতিভাত । কেবল বিধু নন, অন্যান্য 

দেবতাদেরও আমরা বিশ্বব্যাপী বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ করি । এই বিরাট রূপের 

মধ্য দিয়েই সর্বময় সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর ভক্ত ও ভাবুকের নিকট ভিন্ন নামে 
প্রকটিত হন। বরাহপুরাণে শিবের বিশ্বরূপ প্রদশিত হয়েছে £ 

প্রাদেশমাত্রং রুচিরং শতশীর্ষং শতোদরম্ ॥ 

সহশ্রবাহচরণং সহশ্রাক্ষিশিরোমুখম্ । 
অণীয়সামণীয়াংসং বৃহদ্বহদ্ বৃহত্তরম্ ॥২ 

_শিব এখানে প্রাদেশ প্রমাণমাত্র হয়েও শতশীর্ষ, শত উদর বিশিষ্ট, সহন্ত 

বাহু, সহত্রপদ, সহ্লু চক্ষু, সহম্্র মস্তক ও সহম্্র মুখ সমন্বিত । অণু থেকে ক্ষুদ্র 

হয়েও সর্ববৃহৎ । 

বায়ুপুরাণে! শিবকেই হিরণ্যগর্ভ ভগবান বলে উল্লেখ কর! হয়েছে ।৩ বামুপুরাণে 
বণিত শিবও বিশ্বমৃতি ঃ 

অব্যক্তং বৈ যস্ত যোনিং বাস্তি 

ব্যক্তং দেহং কালমস্তর্গতঞ্চ। 
বহিৎ বক্ত_ং ন্দ্রহ্থধৌ৷ চ নেত্রে 

দিশঃ শ্রো্রে ভ্রাণমাহুশ্চ বামুম্॥ 

১ লিঙ্গ পু$--১৭।১১-১২ ২ বরাহ পুঃ--২1১৩৩৯-৪০ 
৩ বায়ু পু১--১1৯/৬৮ 
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বাচে। বেদাংশ্ান্তরীক্ষং শরীয়ং 

ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকৃপান্ ॥১ 

- শিবের উৎপত্তি অব্য, তীর দেহ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাগিত। তার দেহের 

অন্তর্গতসমূহ কাল। অস্থি তাঁর মুখ, চন্ত্র ও সুর্য তাঁর নেত্রহয়, দিক্সমূহ তার কর্ণ, 
বায়ু তীর শ্রাণ, বেদ তীর বাকা, অন্তরীক্ষ শরীর, পৃথিবী পদদ্য়। তারকাগণ 

'রোমকুপ | 

বামন পুরাণে দেবগণ নীলকণেয স্তবে শিবকে সর্বদেবময়রূপে বর্ণনা করেছেন £ 

ত্বমেব বিষুশ্চতুরাননস্তং ত্বমেব সুর্ধো রজনীকরম্চ। 

ত্বমেব মৃত্যুবরাস্বমেব ॥ ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব ॥ 

ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মন্ত্মেব ।  ত্মেব চাঁদিনিধনং ত্বমেব। 

তমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব | স্মুলশ্চ সম: পুরুষত্বমেব ॥২ 

__ তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রক্গা, তুমিই মৃতু, তুমিই বরদ, তুমি হুর্ঘ ও চন্দ্র, তুমি 

ভূমি, তুমিই জল, তুমি যজ্ঞ, নিয়ম, তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ, তুমি আদি ও অস্ত, 

তুমি সুক্্ম ও স্থূল, তুমিই ( বিরাট ) পুরুষ। 

শিবের ধ্যানমন্্রে তিনি বিশ্বের আদি, তিমিই বিশবস্ষ্টির বীজ (বিশ্বাষ্তং 

বিশ্ববীজং )। তত্ত্রশান্ত্ের শিব যেমন আদি মধ্য ও অন্তহীন নিগুণ বিশ্বাআ৩, 
বিষ্ণও তেমনি ব্রর্মাবিষুশিবাত্মক ত্রিযৃতি, স্ষ্টিস্থিতিলয়কর্তা-_বিশ্বভৃতাত্মাঃ 
পরমাত্ম! |5 

বায়ুপুরাণে ব্রদ্ধ| ও হরিহরের মতই বিরাড-রূপী বিশ্বব্যাপী : 

স্যো মূর্ধানং যন্ত বিপ্রাস্তবস্তি 
খন্নীভিং বৈ চন্্রন্র্যৌ চ নেত্রে। 
দিশঃ শ্রোত্রে চরণো চাশ্তভূমিঃ 
সোহচিস্ত্যাত্বা সর্বভূতপ্রস্থতঃ ॥৫ 

-দ্যলোক ধার মস্তক বলে বিপ্রগণ স্তব কষেন। তাঁর নাভি আকাশ, চন্দ 

ও হুর চক্ষু, দিক্সমূহ তার কর্ণদয়, চরণ তীর ভূমি, সেই অচিস্ত্য আত্মা সর্বভূতের 
হঠিকতা | 

১ বায়ু পুঃ--২৪১1৭১-৭২ ২ বামন পুঃ-_€৪1৯৬-৯৯ 

৩ শারদাতিলক-_-২।৯৫৩ ৫৪ ৪ প্রপঞ্দারতন্ত্র--২১/৬৫-৬৭ 
৫ বায়ু পুঃ--৯।১১২ 



ইহ হিচ্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

পদ্মপুরাণে ব্রদ্ধার বিশ্বরপের বর্ণনা £ 
বন্তাণানেকানি বিভো৷ তবাহং 

পশ্ঠামি যজ্ঞন্ত গতিং পুরাণম্ । 

ব্রদ্মাণমীশং জগতাং প্রস্থাতিং 

নমোহস্ত তৃভ্যং প্রপিতামহায় ॥১ 

_হেবিভ, আমি দেখছি তোমার অনেক মুখ. তুমি যজ্জছের গতি, তুমি পুরাণ 

পুরুষ, তুমি ব্রহ্মা, ঈশ, জগৎসমূহের হ্ঠিকর্ডা। প্রপিতামহ, তোমাকে নমস্কার । 

গণেশ গীতাতে বারংবার গণেশকে সর্বদেবময় ব্রন্মম্বূপ বলে বর্ণনা করা! 

হয়েছে । গণেশ নিজের স্বরূপ বর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছেন £ 
শিবে বিষোী চ শক্ত চ হুর্ষে ময়ি নরাধিপ। 

য। ভেদবুদ্ধিধোগঃ স সম্যগ, যোগো মতো মম ॥ 

অহমেব জগৎ যন্মাৎ স্জামি চ পালয়ামি চ। 

রৃত্বা নানাবিধং বিষং সংহরামি ব্বলীলয়] ॥ 

অহমেব মহাবিষ্রহযেব সদাশিবঃ | 

অহমেব মহাশক্তিরহমেব|ধম। প্রিয় ॥২ 
_হেরাজন।! শিব, বিষণ, শক্তি এবং স্ূর্ধে যে ভেদবুদ্ধি সে আমারই হৃষ্ট ; 

যেহেতু আমিই জগৎ কৃষ্টি করি, পালন করি, নানাবিধ বিষ স্ুপ্টি করে স্বেচ্ছায় 
সংহার করি, হে প্রিয়! আমিই মহাবিষু। আমিই সদাশিব, আমিই মহাশক্তি 
আমিই অর্ধম! | 

গজানন বলেছেন, যে ভাবে যে বূপেই তার উপাসন। করুন ন। কেন, তাতেই 

তিনি গ্রীত হবেন । 

যেন যেন হি রূপেণ জনে মাং পধুপাসতে। 

তথা তথা দর্শয়ামি তশ্মৈ রূপং স্থৃতক্তিতঃ ॥৩ 

যিনি যেভাবে ভক্তিতরে আমার উপাঁসন৷ করবেন, তাকেই আমি সেইবূপে 
দর্শন দেব। 

ভগবদ্গীতায় শ্রীুষ্₹ এই কথাই বলেছেন ভক্ত অজু'কে £ “যে যথা মাং 
প্রপদ্যন্তে, তাং স্তঘৈব ভজাম্যহুম্।” 

১ পন্ম পু$, স্থনিখণ-_৩৪1১* * ২ গণেশ গীতা__১।২*-২২ 
৩ গ্রণেশ গীতা ৯৪ 
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-_-যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা কবে, তাকে আমি সেইভাবেই প্রাপ্ত হই। 
শারদীতিলক তন্ত্র গণপতিকে বল! হয়েছে হিরণ্যগর্ভ, জগতের ঈশ্বর-- 

ণহিবণাগর্ভং জগদীশিতারম্।” 

মহাভারতে মার্কগ্ডয-কৃত কাতিকেয় স্তবে কাতিকেয় বিশ্বমৃতিরপে বন্দিত 
হয়েছেন £ 

বং পুষ্কবাক্ষরত্বরবিন্দব্ক্তু, সহম্রবন্তে নহুসি সহত্রবান্ঃ | 

ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ ত্বং ভাবনঃ সর্বন্থবাস্থ্রাণাম্ ॥১ 
-_ তুমি পন্মপলাশলোচন, তুমি অরবিন্বতুল্যমুখ-বিশিষ্ট, তোমার লহম্র বদন, 

সহম্ বাহু, তুমি লোকপাল, শ্রেষ্ঠ হবি, সকল দেব ও অস্থ্রগণের আবাধ্য। 
পুরাণাদিতে শক্তিদেবতার বূপকল্পনাতেও সেই অনার্দি অনন্ত একের অঙ্ৃভব 

স্থান পেয়েছে । শারদাতিলকে তিনি “চৈতন্যরূপা! সর্বগা বিশ্বরূপিণী” ।২ তিনিই 
্রদ্মময়ী ব্রহ্মত্বরূপিণী £ অয়মাত্ম! ব্রঙ্গ ইতি বা, ব্রদ্দেবাহমম্মি ইতি বা-**সোহহমন্ছি 
ইতি বা--"যা ভাব্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিষ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরাস্থন্দরী... 
ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি*** ।৮৩ 

_এই ব্র্ধ অথবা আমি ব্রহ্ম, অথবা! সেই প্রদ্ষই আমি, যাহাই ভাবনা কর 
না কেন, তাহাই ষোড়শী শ্রুবিষ্যা ( মহাবিদ্যা ) পঞ্চদশ অক্ষরবিশিষ্টা মহাজিপুর- 
সুন্দরী ভূবনেশ্বরী চামুণ্ডা, চণ্ডা বারাহী-'- | 

এক কথায় তণ্রশাস্ত্রেও একত্বভাবন! ভিন্ন দ্বৈত ভাবনা নেই। 
ভাগবতপুরাণে ভগবান শ্রীকষ্ণ মা যশোদীকে স্বীয় মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়ে- 

ছিলেন; মহাভারতে কৌববসভায় এবং মহাভারতান্তর্গত গীতায় তৃতীয় পাগুব 
অজুনকেও তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। এই বিশ্বরূপ ব৷ সর্বময় বিরাট আকুতি 
পুরাণতন্ত্রের সকল দেবদেবীর বিবরণেই স্থলভ | পুরাণে দক্ষ-ছুহিতা সতী জন্মের 
পরই দক্ষকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ঃ 

কোটা-স্্ষপ্রতীকাশং তেজোবিষ্বং নিরাকুলম্। 

জ্বালামাল। সহশ্রাঢ্যং কালানল শতোপমম্ ॥ 

দংঘ্রাকরাল দুরধ্ধং জটামগুলমণ্ডিতম্ । 
ত্রিশূলবরহস্তধ ঘোবরূপং ভয়ানকম্ ॥ 

৪ সঃ বা 

১ মহাঃ বনপর্ব--২৩১৭ অঃ ৪৩ ২ শারদাতিলক ১1৭১ ৩ বহবচোপনিবৎ 



২৪ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সর্বতঃ পাণি-পাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। 

সর্বমাবৃত্য তি্ঠস্তীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্ ॥১ 
বৃহসংহিতায় ইন্দ্রের যে বর্ণনা আছে তাও পূর্বকিত দেবগণের বিশ্বরূপের 

অনুরূপ | ইন্দ্রের স্তব করতে গিয়ে চেদদিরাজ বলেছেন, 

অজোইব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো বিষুর্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

ত্বমন্তকঃ সর্বহরঃ কুশানঃ সহম্রশীর্য। শতমন্তুবীভ্যঃ ॥ 

কবিং সগ্চজিহবং ভ্রাতারমিন্দ্রমবিতাবং স্থরেশম্। 

হবয়ামি শক্রং বৃত্রহনং স্থষেণমন্মাকং বীর উত্তরে ভবন্ত ॥২ 

ইন্দ্র এখানে অজ অর্থাৎ হ্বয়ভূ, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য, বিষু্, বরাহ বিষ 

অবতার, পুরাতন পুরুষ, যয, অগ্নি, সহশ্র শিব বিশিষ্ট, কবি, সপ্তজিহবা সমন্বিত, 

যক্ষাক্তা, দেবরাজ, শক্র, বৃত্রধাতী এবং সষেণ। 

গণেশ গীতাতে গণেশ রাজ। ববেণ্যকে বিশ্বব্ূপ দেখিয়েছেন । গণেশের 
বিশ্বরূপ £ 

অসংখ্যবক্ত,ললিতমসংখ্যাঁজ্যিকরং মহৎ" 

অসংখ্যনয়নং কোটীস্্যরশ্িধৃতায়ুধম্ ।"*৩ 
ভবিষ্যপুরাণে সুর্যের বিশ্বরূপের বিবরণ আছে (৭৭ অঃ)। সকল দেবতা 

সম্পর্কেই পুবাণকারের বক্তব্য একই । সকল দেবতাই স্বরূপতঃ এক-_বিরাট 

বিশ্বব্যাপী । মা্কগ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীও ব্রহ্মময়ী ব্রদ্গম্বরপিণী | ব্রহ্মা বিষুরমায়] 
চণ্তীর স্ততি প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্য়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ । 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎশ্যন্তে চ সর্বদা ॥৪ 

হে দেবি, তুমিই সব কিছু ধারণ কর, তুমি জগৎ স্থান কর, তুমিই 
পালন কর, তুমিই প্রলয়কালে গ্রাস কর। 

তিনিই সর্বভূতের চেতনা £ “য! দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।”৫ 

শুস্ত নিশ্ুস্ত দৈত্যবধকালে দেবী চণ্তীর সহায়তাকল্লে মাহেশ্বরী, বৈষ্কবী, কৌমারী, 

্রঙ্ধাণী প্রভৃতি দেবশক্তিবৃদ্দ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন । নিশ্তস্তবধের পরে শ্তস্ত 
দেবীকে বলেছিল, “অন্যের শক্তি নিয়ে তুমি যুদ্ধ করছো, এজন্য গর্ব করো৷ ন1।” 

দেবী তখন উত্তরে বলেছিলেন, 

১ কৃর্মপুরাণ, পূর্বভাগ ১২।৫২-৫৩, ৫৮ ২ বৃহৎ সং-_-৪৩/৪৪-৫৫ 
“৩ গঁপেশ শীতা-৮।৬-৭ ৪ চণ্তী-_-১1৬৮-৬৯ ৫ চণ্তী--৫1১৬ 
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একৈবাহং জগত্যত্র ছিতীয়| কা মমাপনরা! ৷ 
পশ্টেতা দুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যা মদ্বিভূতয়ঃ ॥+ 

--এই জগতে আমি একাই, আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? এই 

দুষ্ট, দেখ২_আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করছে। 
তখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ করলেন। দেবী রইলেন 

একা । তিনি বললেন £ 

অহং বিভূত্য| বহুভিরিহ রূপৈর্ধদা স্থিতা । 
তত সংহতং মপ্ৈকৈৰ তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিবো! ভব ॥ ১ 

-আমি বিভূতির ছারা বহুরূপে বিরাজমাঁনা ছিলাম, সেই সবই আমি 
সংহত করেছি । যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা । তুমি নিশ্চিন্ত হও । 

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নেই। পুরাণকাক্ম এবং তন্ত্কারেরা বু দেব- 

দেবীরই পরিকল্পনা করেছেন । কিন্কু সকল দেবদেবীই এক এবং অভিন্ন-_-এ তত 

বিশ্বত হন নি কখনও । এই সকল দেবতার মহিম] বর্ণনায় তাই অমিতশক্তিধর 

সর্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চিন্তা! প্রায় সর্বত্রই কাঁর্ধকরী হয়েছে। 
শুধু কি বেদে পুরাণে? একাত্মতার অনুভূতি ভারতের দর্শনে কাবো সর্বক্র 

বৈষ্বের শ্রীকুঞ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি। ন্বরূপতঃ 
দুজনে একই, কেবল “লীলারস আম্বাদিতে ধরে ছুই রূপ” উপনিষদের ব্রহ্ম ও 
এক অদ্িতীয় হয়েও লীলার নিমিত্ত কখনও ছুই হন, কখনও বহহুন। শিব- 
শক্তিতত্বও একেশ্বরের লীলাভিত্তিক দ্বৈতবূপ। সাংখাদর্শনের পুরুধ-প্রক্কাতি তত্ব 

আপাত:দৃষ্ীতে দ্বৈততত্ব হওয়! সন্বেও স্বক্রপ তঃ পুক্ুষ ও প্র্নতির একত্ব অনস্বীকার্য । 

পুরুষ-বিচ্ছিম্ন! প্রকৃতি অচেতনা, আর শক্তিবাতিয়িক্ত পুরুষ নিক্ষিয়। অসম্পূর্ণ _- 
অসার্থক। 

বাঙ্গালী কবিরাও একই ভাবের ভাবুক । তীরাও ভারতীয় এতিহৃধারার 
অনুবর্তক। তাই শান্ত কবির কাছে শ্ঠামা মা “আদিভ্ত1 সনাতনী শৃন্তরূপ! 
শশীভালী।” ৩ কবির আরাধ্যা দেবী সাকারা হয়েও নিরাকারা ব্রদ্ম __ 

তারা কে জানে তোমার কর্ণ 

তুমি তার! তুমি ব্রন্ধ।৪ 

১ চণ্ী--১০।৫ ২ চণ্ী--১০।৮ 

৩ কমলাকাস্ত ভটাচার্য ৪ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 



২৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

কবি জানেন শ্টাম! ম৷ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত 

হন। 
মগে বলে ফরাতাঁরা, গভ্ বলে ফিবিঙ্গী যাবা! ম! 

খোদা বলে ভাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী । 

শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের ভক্তি মা; 

সৌরী বলে সুর্য তুমি বৈরাগী কয় বাধিকাজী ॥ 

গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা 
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ॥১ 

দ্বৈতৈর মধ্যে অছৈতের ঘোষণা এর থেকে সহজ ও সুস্পষ্ট আর কি হতে 
পারে? শীক্ত কবি শ্যাম ও শ্যামাকেও অভিন্নবোধ করেছেন, 

কালী হলি মা! রাসবিহারী | 

নটবর বেশে বুন্দাবনে ।২ 

বাঙ্গাল! মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব বন্দনা! অংশে দেবদেবীদের ব্রক্ষরূপে বর্ণন। 

করেছেন । ধর্মরাজ বন্দনীয় কবি ঘনকাম চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ 
বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম 

বিশ্ব বীজ অখিল আধান। 

ক্ষ শূন্য সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন 
নিত্যানন্দ নিগুণ নিধান ॥ 

তব ইচ্ছা স্গ্রকাশে হছজন পালন নাশে 

তিন তনু ত্রিগুণ তোমার । 

হ্গুণ শরীর ধর বিধি বিষণ-মহেশ্বর 
বজঃ সত্ব তমোগুণাধার ॥ 

তুমি সকল তন্ত্রে তত্বী জগন্ময় যন্ত্রে যন্ত্র 

তুমি মন্ত্র মন্ত্রী মহাশয় । 

অস্থর অমর নয যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর 

সর্বঘটে তোমার আশ্রয় ॥৩ 

১ রামপ্রসাদ সেন ২ রামপ্রসাদ লেন 

৩ ঘনরামের ধর্ম (ক. বি. )--পৃঃ ৩ 
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রূপরাম চক্রবর্তাঁকৃত ধর্মবন্দন। নিয়রূপ £ 
এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্ন 

নিয়ম করিতে কিছু নাঞ্ি। 

কিবা রূপগুণ কথা হরিহর ইন্দ্র ধাতা 
যত কিছু আপুনি গোসাঞ্রি |; 

কেবল ধর্মরাজই সর্বময় সর্বদেবরূপী ব্রদ্ম নন, অন্যান্য দেবতারদ্দেরও একই স্বরূপ । 

মনসার বনদনায় ক্ষমানন্দ কেতকাদাস লিখেছেন £ 

উর গো মনস! মাতা ত্রিজগৎ ধাত্রী মাতা 

যোগজপ্যা হবের নন্দিনী । 

উৎপত্তি পাঁতালপুরী বিশ্বমাতা বিশ্বহরি 

চাঁরুকান্তি নির্মল ধাবিধী॥ 
সর্বঘটে আছ তুমি খ্যাত ক্ষেত্র দারুভূমি 

অচল অস্থির তরুলতা &২ 

ছিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলে অভয়া চণ্ডী ও জর্বরূপা £ 

নম নম নম বন্দম নম নাক্সায়ণী | 

সর্বরূপা সর্বশক্তি শর্বের মোহিনী ॥৩ 

রামেশ্বরের শিবায়ণে শিব যেমন ব্রদ্ষপনাতন বিষু ও ব্রদ্ধার সঙ্গে অভিন্ন,৪ 

নারায়ণী ছুর্গাও তেমনি পুরুষপ্রকৃতিরূপা রাধাশ্তাম ও শালগ্রাম শিলারূপিনী ।৫ 

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবি বিহাবীলাল চক্রবর্তী সাঁবদামঙ্গল কাব্যে 
সারদাঁর ঘে বিশ্বরূপ বর্ণনা করেছেন তাতেও সারদাকে ব্রঙ্গরূপিণী এক ঈশ্বররূপে 
অনুভূত হয় । 

ওই কে অমরবালা দ্রাড়ায়ে উদয়াচলে 

ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতুহলে । 
চরণকমলে লেখা 

আধ আধ রবি-বরেখা, 

সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমস্তে শুকতারা জলে ।৬ 
5 রপরামের ধরমমঙ্গল বধমান সাহিত্যসভ!, ১৩৫১ )- পৃঃ ৩ 

২ মনসার ভানান, বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত €১২৯২)--পৃঃ ৫ 
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ভারতে মুতি-পুজা 
নিরাকার এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের ধারণ! করা সাধারন মানবের পক্ষে সহজ 

নয়। সেইজন্যই নিরাকার ত্রন্ধকে সাকাররূপে কল্পনা করে মান্য তৃপ্তি পায়। 
ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা তাই মান্ষের মধ্যে বহুল প্রসলিত। ভারতীয় আর্ধর! 

মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য অসীম অনস্ত 

ঈশ্বরকে তারা সীম আকারে আবদ্ধ করতে প্রয়ামী হয়েছিলেন । সেইজন্ই মৃন্ময়ী 
দাঁরুময়ী অথবা প্রস্তরময়ী প্রতিমার প্রতীকে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করান 

সাধন। ভারতীয় আর্ধসযাজে স্থপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত । তবে দেবতার 

মুতি গড়ে পৃজা করার রীতি কত প্রাচীন তা নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। 

বৈদিক ধর্মচর্য] ছিল যাগযজ্ঞমূলক। বহুবিধ দেবতাকে যাগযজ্ঞে আহ্বান করে 

তাদের উদ্দেশ্টে অগ্রিতে পশ্ত, পুরোডাশ, পারস, ঘ্বৃত প্রভৃতি আহুতি প্রদান করা 

হোত। মন্ত্রাদি দৃষ্টে মনে হয়, দেবতাগণ অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞে উপস্থিত 
হয়ে হবিঃ গ্রহণ করতেন । সেইজন্ত অনেকে মনে করেন যে বৈদিক দেবতাগণ 

মন্ুষ্যাদির মত ঘেহধাবী জীব। কিন্তু অপরপক্ষ মনে কষেন যে দেবতাগণ শন্বীরী 

জীব নন। ট্বদিক দেবতা! শরীত্বী কিম্বা অশরীরী এই বিতর্ক বন্ুকাঁল থেকেই 

চলে আসছে। নিরুক্তকার আচার্য ষাস্ক উভয় পক্ষের মতের সামগ্রস্য বিধানে 

সচেষ্ট হয়েছেন । তার মতে দেবতাগণ শরীরী এবং অশরীরীও-_“অপি বোভয়- 

বিধাঃ স্থাঃ।”১ দেবগণ সাকার নিরাকার উভয়ই হতে পারেন । নিরুক্তকার বলছেন 

দেবতা! সাকার ও নিরাকার উভয়রূপী হওয়াতে কোন বিরোধ নেই। কারণ 
পুরুষবিধ অর্থাৎ সাকার দেবতাগন অপুরুষবিধ অর্থাৎ নিরাকার দেবতার! কর্মাত্মা, 
যেমন যজ্ঞ যজমানের কর্মাত্মা -“অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্াত্মান এতে 
থ্যর্ষথা যজ্জে| যজমানস্ত ।৮২ কর্মসম্পাদন শক্তিই কর্ষাত্মা। দেবতাদের যে শক্তি 

কর্ম সম্পাদন করে সেই শক্তিরই নাম কর্মাত্মাঁ ।৮ দক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, সুর্য, 
প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবত। সমূহ ধারণ, শীতোষ্ণ, বর্ষাদির বিধান করিয়! জগৎপালন- 
রূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছেন; এই সমস্ত দেবতা রই স্ব হ্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
আছেন, তাহারা পুরুষবিধ। অধিষ্টাত্রী দেবতাদমুহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগ্য 
3 নিরুক__৭17৭ ২ নিরুক্ত-_৭।৭।৮ 



ভারতে মুিপজা ৬ 
সাধারণত: প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কোন কার্য নাই ইহাদের সমন্ত কার্ধই সম্পন্ন 
হয় স্থুলরপ প্রতাক্ষদৃষ্য অপুরুষবিধ দেবতাগণের দ্বার] ৮১ 

মীমাংসাদর্শন প্রণেতা জৈমিনীর মতে দেবতা মন্্রময়ী । মন্ত্ই দেবতার শবীর। 

দেবতাদ্দের বিশেষ কোন শরীর থাকলে একই সঙ্গে বহুতর ঘজে তাদের উপস্থিতি 

সম্ভব নয়। মনে হয়, মহাভাস্তকার পতঞ্জলিও উক্ত মতের সমর্ক। তিনি 
একন্বানে লিখেছেন, “এক ইন্দ্র শব; ক্রতুশতে প্রাহভূতি:1”-_এক ইচ্্র শব 
একসঙ্গে শতসংখ্যক হজ্জে প্রাদুভূত হন। 

বিশ্বব্রহ্াপ্ডের প্রাণভূত স্ূ্াগ্রির তেজাত্মক শক্তিই সর্বব্যাপী ঈশ্বররূপে আর্যগণ 

কর্তৃক উপাসিত হয়েছেন চিরকাল । কালক্রমে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়ায় 

বিভিন্ন দেবতাদের ঘিরে বিচিত্রবর্ণের রূপকাবৃত কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে। 

দেবতার্দের আসল স্বরূপটী আচ্ছাদিত হয়ে ঘাওয়ায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী ও 

ভিন্ন ভিন্ন কর্মকারীরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। এই বিষয়ে একজন পাশ্চাত্য 
ভারততত্ববিদ যথার্থই লিখেছেন, 41৮, 59০৩৪, ৪8900 10:0081)19 61386 (609 

710208 0716108117 90668:6817)90 00290 2081008 ৮8810806118 6159 

10%6069 01 000 ; 006 ৪019990060615 00108 16 1001008811016 6০0 0061” 

৪6820 00. 90116 9০010 102:000089 800. 806 0000 10086697১ 6065 

91608 106061590. 609 6০ 60£9609: 01 0910190. 6709 298] 95156909901 

[08669 ৭ 

মৃতিপূজার প্রচলন বৈদিকযুগে ছিল কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 

মতভেদ বর্তমান । একশ্রেণীর পণ্ডিত বৈদিকষুগে মৃত্তিপূজ। প্রচলনের বিপক্ষে 
অভিমত দিয়েছেন, আর এক শ্রেণীর বিশ্বাস, বৈদিক যুগেও মৃতিপূজা প্রচলিত 
ছিল। পণ্ডিত মোক্ষমূলর লিখেছেন, 10৩ 75118107, 01 696 ড9৫৪ 0070 দও৪ 

00 10018. 706 08101] 01 10018 110 [70019 19 9 86007008157 101008- 

10205 & 18697 09260675610 ০1 6176 030:9 10117016155 ০9101] 01 

608 1988] £০৪.৩ 

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি. )--পৃঃ ৮৫৭-৫৮ 

হ 95394210156 ৪0. 21200 15 001045--18656, ৪105 1:51210605, 

0080. 2 2886 1695, 

৩ 0105 1900 ৪ 360008% 021510105 18302101815 ৬৩], 1 0985 35. 



৩২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

1:01. ভা11118705 লিখেছেন, “685 06260. 1099৪ 86876888610 811৪ 
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208610109. ১ 

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ভিন্ন ত পোষণ করেন। তীদের মতে বৈদিক 
যুগেই মৃতিপুজার আবির্ভাব হয়েছে । 70£. 01190800 লিখেছেন, “7:০000 006 

900000010 80061186100 ০1 61169 £009 €৪ 10150-1097%8? 108]. 01 8105 ০৫ 
88091919 40858+ 00910” 800. 00700 6109 81916096 017110988৪+ 10951708 6109. 
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ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসও এই মতের সমর্থক । তিনি একবার লিখেছেন যে, 

খথেদের যুগে দেবতাদের মৃতি গড়া হোত-_কিন্তু পুজা করা৷ হোত না। 5199 
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তিনি আর একবার লিখেছেন যে এঁ যুগে দেবতার মৃত্তিপূজা৷ হোত, এমন কি 
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1215910 [5₹৪2-এর গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মিশরে সর্বপ্রথম 

মৃতিপূজা প্রচলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 51009 18850818708 2:86 
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17020 019900 5 800. 60095 676 8180 6015 21৪6 [0901016 0০ 06901098690 
51686১10889 00. 6600183 (60 6199 £00৪ *৫ 

১.:15012য ড/150003, 855 15. 

২ 1০08:251 0£ 7610812 021670681 9০০66, ৬০1, উডেহো, 9925 5872. 

ও 7৫ 56৫10 ০0] 001৩, 0886 144-45. ৪ তদেব_-পৃঃ ৪৬২ 

$ /£১001616 & 71000 015 00০0109455 2886৩ ?. 



ভারতে মৃতিপৃজা ৩৩ 

গ্রীক দেবদেবী মিশরীয় প্রভাবজাত বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা কতদূর 
যথার্থ এ প্রসঙ্গে তা বিচার কর! সম্ভব নয় । তবে 1455000119: প্রমুখ পণ্ডিতদের 
মতে গ্রীক দেবদেবী ভার্তীয় ধর্মচর্যার গ্রভাব-স্থষ্ট । এমন কি হোমাবের ইলিয়ড.. 

কাব্যও বৈদিক কাহিনীর নব রূপায়ণ। ভারতীয় দেনতাদের সঙ্গে গ্রীক 
দেবদেবীর গভীর সাদৃশ্য এইরূপ অনুমানের পোষক । 

বৈদিক যুগে দেবতাদের মৃতিপূজা প্রচলিত ছিল এবং মৃতি গড়া হোত এরূপ 
অভিমত নিছক কল্পনাভিত্তিক। বেদের মন্ত্রে দেবতাদের বূপগুণের বর্ণনা আছে 
সত্য, কিন্তু মন্তররণিত দেবতার রূপ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ দেব-বিগ্রহ নির্মাণ করা, 

সম্ভব বিবেচিত হয় না। তাছাড়া এক দেবতার সঙ্গে অন্যান্ত দেবতার রূপ এবং 

গুণের সাদৃশ্য এত বেশী যে, এক দেবতা থেকে আর এক দেবতাকে সম্পূর্ণ পৃথক 

করা ছুঃসাধ্য বোধ হয়। অনেক দেবতার বর্ণনাতেই হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহ, 

সহস্র বানু, সহন্্র মস্তক, সহম্র চক্ষু, হরিদ্র্ণ অশ্ববাছিত রথারোহী, শক্রঘাতক৮ 
রোগারোগ্যকারী, সোৌমপায়ী, পশুপুত্রঅন্নদাতা, বৃর্বদাতা, পশুরক্ষক প্রভৃতি 
সাধারণ রূপগুণের আরোপ সহজলভ্য । অগ্নি, ইন্দ্র-ও হুর্ধ বুত্রহস্তা। সোম, 

বরুণ, ইন্দ্রৎ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রাজা বা সম্রাট বিশেষণে বিশেষিত। কোন 

দেবতায় কোন বিশিষ্ট রূপগুণ আরোপিত হলেও তার একটি অন্য 'মিরপেক্ষ পৃথক, 

মৃতিনির্মাণ সম্ভব বোধ হয় না। তা৷ ছাড়া অগ্রিকে দেবতাদের মুখ এবং 
হব্যকব্যবাহ দূত কল্পনা করে হজ্জে পূথক পৃথক দেবতার উদ্দেস্টে যে হবিঃ প্রদ্দান 
কর! হোত, তাতে দেবতার মৃতি গড়ে পুজার কোন প্রসঙ্গ থাকতে পারে না। 
বৃহদায়তন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যাগযজ্ঞের খুটিনাটি বিবরণ এবং মন্্রব্যাখ্যা ও মন্ত্রে 
প্রয়োগবিধি আলোচনায় দেবতাদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী বর্ণিত হলেও দেবতার 
মৃতি গড়ে পূজার বিবরণ স্থান পায় নি। তবে শিল্পী-পটে বা মৃত্তিকাদি উপাদানে 
দেবতাদের কোন মৃতি যদি গড়ে থাকেন, তবে তার সঙ্গে বৈদিক ধর্মাচরণের 
কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। মনে হয় মৃতি পূজার প্রচলন হয়েছে 
বৈদিক যুগের অনেক পরে। 

বৈদিক ক্রিয্লাকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের যুগ। উপনিষদের খাষি নিরাকার 
জ্যোতির্ময় আনন্দময় বর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন আত্মজ্ঞানলাভের সাধনায় 

সিদ্ধ হয়ে। তীরা অরণ্যে বসে কোন দেব প্রতিমার পুজা-উৎসব করেছেন, এমন 
উল্লেখ আরণ্যক উপনিষদে নেই। কিন্ত সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের ধারণ 

০ 



৩৪ হিন্দুদের দেবদেবী ₹ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই অধিকারীভেদে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ 

অনুসারে দেবমূতি গড়ে উপাসনার রীতি প্রবতিত হয়েছে। লেফটুন্তাপ্ট, কেনেডি 
লিখেছেন, 456: 71000) 100 19 10 6106 18586 60010810690 আ16 

806 01009110198 01 1018 251181005 00096 10 2881105 808005719089 

820 ০৪011 ৫00. 170 00165. 18190, 150559591 %5 000 আ16 

€21197606 951)9016198) &00 16 18 6158191018৯ 10908983877 60286 761161005 

80860061010 81800101089 ৪0010690 60 608 1905791৪ ০01 001081079108105102 

01 6889,01 107151008] 8100. 00819 8 50209993100. 01 10088591088 ৪ £1:808- 

1010 01 0916199, 500 65৪0. 61098 861081019 760799806861010 0 21008 £68, 

88 8180 90091061769 60109 19 আপ] 0068,09 10৮ 95018611012 900. 10701000- 

61106 01665 &00 09506100. ১ খুষটায় একাদশ শতাবদীতেও পণ্ডিত 

আলবেরুণী লিখেছেন যে তার সময়ে “বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বয়ের একত্বে বিশ্বাস 

করিতেন, এবং মৃতি পৃজার প্রতি তাহাদের অনুরাগ ছিল না ।”১ 
: মৃতি পূজার প্রচলন পরবর্তা যুগের সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ সময়ের ?--এ 

বিষয়ে যথার্থ কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। মোহেন-জো-দাবোতে যে মৃতি 

বা শীলমোহরে অঙ্কিত ছবি পাওয়া গেছে সেগুলি যে পূজিত হোত এমন কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বরঞ্চ যজ্ঞশালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, এখানে 

যাগঘজ্ঞের অনুষ্ঠান হোত। পণ্ডিতদের ধারণ! মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা খুষ্টপূর্ব 
৩০** অবের। খখেদের কাল নিরূপণ একপ্রকার অসম্ভবই বলা চলে। 

'মণক্ডোনাল, ভিন্তারনিৎস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে খণ্েদের রচনাকাল 
২০০০ থেকে ১২০০ খুষ্টপূর্বার্ধ হলেও জেকোবি (18০০1 , বালগঙ্গাধর তিলক, 
“আচার্য যোগেশচন্দ্র বায়, ৩ অধাপক প্রযোদকুমার ভট্াচার্য ৪ প্রভৃতি 

বিশেষজ্ঞের বিচারে ৫০০০ খ্ষ্টপূর্বাব্ধের পরে নয় | ডঃ অবিনাশচন্দর দাস, ধীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, [॥ ডু. ৪০7০৪7৩1 প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতে খথেদের সময় 

আরও বন্থ বু অতীত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু ও সরন্বতীর 

তীরেই গড়ে উঠেছিল। ন্ৃতরাং মোহেন-জো-দারোকে যেমন চোখ বুজে প্রাগ₹ 
আর্ধ সভ্যতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, তেমনি মোহেঞ্জো-দারোতে মৃতিপূজার 
অস্তিত্ব স্বীকার করলেও খখেদের যুগে মৃতিপূজার প্রচলন প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
১:850556 20৫ ন7045 [55501985, 2৫5 293, 

২ সংস্কৃতি সময়ের অগ্রদূত আলবেরুদী_ রেঙ্গাউল করিম । 
৩ বেদের দেবত। ও কৃষ্টকাল ৪ ০8103008, 2০৬৩, 0 80038155 1962, 
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কেউ কেউ মনে করেন+ যাক্কের সময়ে ( খুঃ পৃঃ ৭ম. শতাবী ) মৃতিপূজার 
প্রচলন ছিল; কারণ যাস্ক দেবতার অবতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 

বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রগুলি মৃতিপূজ! সম্পর্কে কোন তথ্য আলোকোজ্জল করে তোলে 

না। ভগবান্ বুদ্ধের নবধর্ম হিংসাশ্রয়ী যাগাহুষ্ঠানের বিরোধী । সেকালে প্রতিম। 
পূজার প্রচলন থাকলে বিশাল বৌদ্ধশাস্্রে তার অল্নবিস্তর প্রতাব পড়া বা উল্লেখ 
থাকা স্বাভাবিক । অথচ পরবর্তী টা মৃতিপূজা এবং তান্ত্রিকতা আপন 

স্থান করে নিয়েছে । 

বামায়ণে ইন্দ্র, বরুণ, যম, যক্ষাধিপতি কুবের, ব্রন্ধা, বিষণ, মহেশ্বর, অশ্বিনী- 

কুমার, ইন্দ্রপত্বী শচী, মহেশ্বরপত্রী উমা, এমন কি কুবেবের পুত্র নলকুবের, ইন্রপুত্ 

জয়ন্ত প্রভৃতি বু দেবতার প্রলঙ্গ আছে। বাবণ ও রাবণপুত্র মেঘনাদের সঙ্গে 
দেবতাদের পরাজয় প্রভৃতিও বণিত হয়েছে: সবিস্তারে। অনুরূপভাবে 
মহাভারতেও বহু দেবতার প্রলংগ এবং মহথদবধশয সঙ্গে তাদের সংযোগের 

কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

অবশ্ঠ মহাভারতে তীর্থবর্ণনা প্রসংগে কিছু কী দেব বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া 

যায়। বিশেষ বিশেষ তীর্থে বিশেষ বিশেষ দেবত্তার অর্চনা ও তজ্জনিত ফল 

'লাভের বিববণ বনপর্বে দেখ যায় । 

কোটিতীর্থে নরঃ স্বাত্বা অর্চয়িত্বা গুহং নৃপ | 
গোসহনফলং বিন্্যাৎ তেজস্বী চ ভবেন্নরঃ ||২ 

--মান্নষ কোটিতীর্থে ল্লান করে কা্তিকেয়কে অর্চনা করে । হে নপ, গোষহশ্র- 

দ্বানের কল লাভ করেও তেজস্বী হয়। 

ততো গচ্ছেত বাজেন্দ ব্রন্গস্থানমনত্বমম্ | 

তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্ধানং পুরুষর্ষভ । 
বাজহয়াশ্বমেধাত্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥৩ 

_-হে রাজেন্দ্র, তারপর উত্কষ্ট বন্বস্থানে গমন করবে । সেখানে ব্রক্ধার নিকটে 
গমন করে মানব রাজস্য় ও অশ্বমেধ যজ্জের কল লাভ করে। 

ততো! গচ্ছেত বাজেন্দ স্থানং নারায়ণন্ড চ ॥ 
সদ৷ সন্নিহিতো যন্ত্র বিষুর্বসতি ভারত। 
য্্র ব্রশ্ধাদয়ে! দেবা খষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ 
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আদিত্য! বসবে! রুত্রা জন নমুপাসতে। 

শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্োরভূতকর্মনঃ ॥+ 

--হে রাজেন্দ্র, তারপর নারায়ণের স্থানে গমন করবে, যেখানে, হে ভারত; 

বিষণ সবসময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাস করেন, যেখানে ব্রহ্জধাদি দেবগণ ও তপোধন 

খাবিগণ, আদিত্য, বস্থ ও রুদ্রগণ জনার্দনের উপাসনা! করেন । তিনি সেখানে 

অস্তুতকর্া বিষ্ণুর (মৃতি) শালগ্রাম নামে বিখ্যাত। 
এই উল্লেখগুলি থেকে তীর্ঘক্ষেত্রে দেব-বিগ্রহের অবস্থান অন্্মান করা] যায়। 

কিন্ত কাকের, ব্রদ্ধা। ও বিষ মৃতির অধিষ্ঠীন সম্পর্কে ম্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়: 

নি:সংশয় হওয়] যায় না। দেবায়তনে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার স্ম্পই্ উল্লেখ রামায়ণ ও. 

মহাভারতে অন্ুপস্থিত। বরঞ্চ যাগযজ্জের অনুষ্ঠান ও তীর্ঘদর্শনের ফলে জ্ঞানুষ্ঠানের 

ফললাভের কথ! এই ছুই মহাগ্রস্থেই বর্ণিত হয়েছে । 

মহষি বাল্মীকি লিখেছেন যে অগ্নিহোত্রহীন ও যাগানুষ্ঠানহীন ব্যক্তি অযোধ্যাক় 
ছিল না।২ দশর্থ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ ও পুত্রেচিযজ্জের বিবরণ সবিস্তারে 
মহাকবি বর্ণনা করেছেন ।এ এমন কি রাক্ষসগণ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ করতো 3৪ 

যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করতে ৷ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ অগ্রিষ্টোম, অশ্বমেধ৮ 
বনুস্থবর্ণক, ঝাজহুয়, গোমেদ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন করে মাহেশ্বর যজ্ঞ শুরু করে- 
ছিল ।৫ কিন্তু দেবছেষী বাবণ ইন্দ্রজিৎকে নিষেধ করে বলোছল-_ *'পুজিতা শত্রবো 

ব্রব্যেবিভ্রপুরোগমা:1”৬-_ তুমি ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রগণকে পৃজ। করছো! । এ থেকে কি 

অন্থমান করা যায় যে যজ্ঞাহুষ্টানের দ্বারা দেবতার পূজা হোত রামায়ণের যুগে? 
ইন্দ্রজিৎ রাম-সৈম্তের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বেও অগ্রিতে আহুতি দিয়েছে এবং অগ্রিও, 
তাকে জয়স্থচক শুভ লক্ষণ দেখিয়েছেন ।৭ মহাভারতেও পাগুবগণকর্তৃক রাজ - 

সয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। অজ্জুন কিরাতরপী মহাদেবের সঙ্গে 
যুদ্ধে জয়লাতে অসমর্থ হয়ে মহাদেবের পূজা করেছিলেন মৃন্ময় স্থগ্ডিল বা যজ্ঞকুণ্ডে 
পুষ্পমাল্য অর্পণ করে _ ““ুন্মযং স্থগ্িলং কতা মালোনাপৃজয়ন্তবম্।” 

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে বামায়ণ-মহাভারতের যুগে দেবমুদ্তি পূজার প্রচলন 

ছিল। কেউ কেউ বামায়ণে দেবায়তন ব| দেবমন্দিবের উল্লেখ পেয়েছেন । কিন্ত 

১ মহাঃ বনপর্ব_-৮৪।১১২।১২৪ ২ রামাঃ আদিকাণ্--৬।১২ ৩ তদেব--১৩-১৫ সগ. 

৪ তদেব, হুগারকাণ্ড_-১৪।১৩ «৫ তদেব, উত্তরকাণ্ড-২৫।৮-৯ ৬ তদেব-”১৫।১৪ 

৭ উত্তরকাণ্ড--৩৭।১১-১৮ ৮ মহাঁঃ বনপর্ব-+৩৯।৬৫ 
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রামায়ণ-মহাভারতের যুগে যাগযজ্ঞের পাশাপাশি মৃষ্িপূজাও প্রচলিত ছিল, 
একথা যদি ম্বীকার করা যায়, তাহলেও উক্ত মহাকাব্যদয়ের কাল নির্ণয়ের 

অসস্তাব্যতা হেতু মৃতিপূজাব সময় নিরূপণ সম্ভব নয় । পাশ্চাত্য পশ্তিতদের মতে জন্ম 

থেকে পূর্ণবয়স্ক হতে বামায়ণের সময় লেগেছে ৭০০ বংসর-_খুঃ পৃঃ ২০০ অব 

থেকে খুষ্টীয় ২০০ অব; আর মহাভারতের লেগেছে ৮০* বৎসর _-৪০০ খুঃ পূর্বান্ 
থেকে ৪০০ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত | স্ৃতয়াং এই ছুই মহাঁকাব্যে কত বালীকি-ব্যাস যে তাদের 

সৃষ্টি প্রতিভা নিঃশেষিত করেছেন, তার হিসাব কোনো! পণ্ডিতই দিতে পারেন নি। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানিজনের এই অভিমত যদ্দি সত্য হয়, তবে এই সব পৌরাণিক দেবতাদের 
কাব্যের অন্তত্ু-ক্তি কবে হয়েছিল, তা৷ দেবতারা স্বয়ং হয়ত বলতে পারেন ; কিন্ত 
কুতো মন্ুষ্যাঃ ? তবে নানা দিক থেকে বিচার করে স্বামায়ণ ও মহাভারতের যুগকে 

আরও কয়েক শতাবী পিছিয়ে দিতে হয়, অস্ত: খুটসূর্ব সহম্র অবের ওপারে। 

বরাহমিহির কল্হন প্রভৃতির মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল খুষ্টপূর্ব ১৫০০ অবে। 

আয়তন বা দেবায়তন শবটি কোথাও দেখলেই মন্দিরে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 

করে পূজার নিদর্শন পেয়ে গেলাম বলে উল্লসিত হওয়া চলে না। গোঁপীনাথ 
রাও অবস্থা মুতিপৃজার সপক্ষে তার অন্রমানকে বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করে 
দিয়েছেন । তার বন্তবা ৭008 0085 81009986016 9109:009 
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এই অভিমত অনুসারে বৈদিক আর্ধবা মাঝে মাঝে মৃতিপূজ1 করতেন। কিন্ত 
এরূপ অনুমানের হেতু কি তা মতাধিকান্ী ব্যক্ত করেন নি। পরস্ত অধর্ববেদের 

একটি মন্ত্র থেকে সুম্পইভাবে প্রমাণিত হয় ঘে বৈদিক যুগে দেবতাদের বিশেষ 
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কোন মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মন্তরটি নিষ্্রূপ : 

যে দেব! দিবিষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অস্তরিক্ষ 
ওষধীযু পশতঘপত্বন্তঃ | 

তে কৃণতু জরাসামামুরশ্মৈ শতমন্যান্ 
পরিবুণক্ত, মৃত্যুম্ | 

-__যে দেবগণ ছ্যুলোকে, ধার] পৃথিবীতে, যাবা অস্তরীক্ষে ওষধিতে পশুতে 

এবং জলে আছেন, তাঁরা জরা নাশ করুন, ইহাকে (যজমানকে ) শতবর্ষ আু 

দান করুন, ( অকাল ) মৃত্যুকে পরিহার করুন। 

খক্ সংহিতায় এবং উপনিষদেও দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব মোটেই 

দুর্লভ নয়। যে দেবগণ স্বগে মর্তে অস্তবীক্ষে ওষধিতে বনস্পতিতে পশুতে 

জীবে জলে স্থলে চয়াচরে বিরাজমান তীদের বিশেষ কোন আকারে সীমাবদ্ধ 

কল্পনা সম্ভব নয়। তবে প্রকৃত সত্য বপকে আবুত করতে গিয়ে খধি-কবি 

দেবতাদের আকৃতির অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন । এমন কি হজ্জেরও একটি 

মতি কল্পনা খথেদে পাই । শুরু যজুবেদেও মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে । 
চত্বারি শূঙ্গ। ত্রয়ো অস্য পাদ! ত্ত্রিধা বন্ধো৷ বুষভে৷ রোরবীতি 
দে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো৷ অস্য মহাদেবো মত আবিবেশ ॥ ২ 

_মহান্ দেব বৃষতরূপে (ষণ্ড বা ষাঁড়, অন্ত অর্থে কাম্যফল বা জল বর্ধণকারী) 
মর্তলোকে ( অথবা মানুষের মধ্যে ) প্রবেশ করে গর্জন করছেন। এব চারটি 
শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মস্তক, সাতটি হাত; ইনি তিন স্থানে বদ্ধ। 

যজ্ঞ বা যজ্ঞ-পুরুষের এই যে মৃতি কল্পনা, সেই মৃতি গড়ে যে পূজা করা হোত 
না, এ কথায় বোধ হয় ছিমত হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদিক 

খাধির! কবি ছিলেন । তীদের বর্ণনা যেমন গভীর অর্থবহ তেমনি রূপকাবৃত। 

যজ্জ-পুরুষের চারটি শৃঙ্গ চারিবেদ অথবা! ব্রহ্মা, উদ্গাঁতা, হোতা ও অধবযু 
অভিধেয় চারজন খত্বিক। তিন পদ- প্রতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ং 
সবন-_ এই ত্রিসবন অথবা খক্, সাম, যজুং এই তিন বেদ; ছুই মস্তক--হবিরধান 
ও প্রবর্গ নামক ছুই যজ্জীয় অনুষ্ঠান; সাতটি হাঁত সাত রকমের হোত অথবা সাত 
প্রকারের ছন্দ; তিনটি বন্ধন স্বান, তিনটি সবন-_ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্পন্ত্র। 
সায়নাচাধ মনে করেন যে এই থকে বর্ণিত দেবতা যজ্ঞাগ্নি অথবা আদিত্য | যজ্ঞা্জি 
পক্ষে চারিবেদ তাঁর শৃঙ্গ, তিন সবন তার পদ, ব্রদ্ষৌদন এবং প্রবর্গ্য ছুই মস্তক, 

১ অধর্ব--১1৬২৩ ২ খধখেদ-__৪1৫৮।৩, শুক যজু$--১৭।৮ 



ভারতে মুতিপূজা ৩৪ 

সপ্ত ছন্দ তার সাতটা হাত, মন্ত্র কল্প এবং ব্রাহ্ষণ তিন বন্ধন। আদিত্যপক্ষে 

চারি দিক্, চারি শৃঙ্গ, বেদত্রয় পাদ, অহোরাত্রি ছুই মস্তক, সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত ; 
গ্রীক্ম বর্ষা এবং হেমস্্--তিন বন্ধন | 

স্্ষ ও অগ্রি অভিন্ন হওয়ায় সায়নাচার্ষের এই দ্বৈত ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ 

নেই। হুর্য ও অগ্নি উভয়েই কাম্যফলবর্ষক,_বা1রবর্ষকও। বৈখানসাগম'-এ 
যজ্ঞমৃত্তির বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা পূর্বোক্ত যজ্ঞমৃতির অনুরপ।১ এই 
বর্ণনা থেকে মনে হয়, পরবর্তা কালে খক্ মন্ত্রের অনুসরণে যজ্র-দেবতার মৃতি 
নির্মাণের প্রথা চালু হয়েছিল । অবশ্য এ ঘটনা বৈদিক যুগের অনেক পরের। 

অধ্যাপক ম্যাকৃডোনেল ধিক দেবতার আকার সম্পর্কে লিখেছেন, “1৪ 
01055810991 91009878099 01 6106 9০08 18 80812701000001011108 61000610 

01915 10 9 8109005 008,01067, 10: 16 01680 75009891069 00015 981960ট৪ 

01 0081 096078%1108%393 11001561591 088011080 60 111086:868 01961 

89081516199. 701)09 17980 15085 0000 610১ 010891:8%17817) ৪1700109798) 10:9896৮ 

1)8115% 5008, 08008) €108978, 1966 &169 ৪6610069060 ড%1008 100151- 
0081 0008. 17909 0188%86) 9008 %00 1081008 93 01018115 10061061009 

10. 90015696800 61) 609 9071876 6001100561068 01 17001 &00 606 

80৪৮০6৪, 07109 5005 01 6159 9010 89 ৪11000015 7015 295৪9 800 1018 65৩ 

18 170650067 6০0 0:999106 1018 1010581081 88806, [179 6010809 80৫ 

11709 ০01 8801 10616] 0010069 1318 11811085.”২ 

আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত রেখেছেন, প্রায় একই বক্তব্য-_”ঘ)9 
91] [10009 1180 100 1100%£9 ০৪010 500 00 6920010198, ঘা16) 609 

08৮028] 0)019068 65610 1091019 61097 9599-_-6006 019, 6106 3৪688009 6106. 

৪00---30)06%68 9188 7006 10968080. ট০৮ &% 1079 ০01 ৪5100011820) আা৪. 

889] 17) 4:58 001190.৩ 

ম্যকূডোনেল অন্যত্র লিখেছেন॥ “705 £০৫৪ 629 9000915508৪ 1)010181% 

10 90009828008. 11081 0০৫1] 08:69) 0101) 815 17600970615 

00906101080) 89 17) 00805 10086800998 ৪1000015 960180159 11108628610108 

01 0199 19009100109108 01 10800:9 29109860690. ১5 60810. 10008 8106 8,009 

06 06109 ৪00 8:59 12008101776 00015 61081017018 1555 7 800 606 602080৬ 

800 11778 01 88701 160069 1018 180298.”5 

১. [00 9015 01061500--0886 70-71,. ২ ৬০৫০ 2০৩ 0১০19৫৩--086৩ 17, 

৩ (30৫5 9£ 1770498--1২65, 2. 05৮০01177 1+18201155 0886 8. 

৪ ০৫০ 26806: 1002005০6105--8£6 18. 



৪০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

আধদের প্রতীক-গ্রীতিই পরবর্তাকালে মৃতিপূজার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। 

পুরাণের যুগেই বহুতর [দেবতার আবির্ভাব হয়েছে এবং মৃতিপুজা স্থপ্রতিঠিত 

হয়েছে। পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না! হলেও 
ভারত-ইতিহাসে স্থপ্রসিদ্ধ গুপ্তরাজাদের সময়েই পৌরাণিক ধর্ম তথা মৃতিপূজা 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে হিন্দুসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেছে । “৬১৪9 
809 701000 7651581 ৪96৪ 11) 0008 6109 00106%8৯ 9100. 73000101810 

19981708 6০ 09018776) জা 100 61096 ৪ 01087086 1088 68910. 01809, 12101) 

10096 118৮5 199গআ) 96৮99] 09106017198 1001025 , . . 10676 58 6109 

79৫10 ৪৪,0-19099 1070108618690 &]] 606 £০৪ 11008615115 8100. 

79887090 71608] ৪ % 88,0:60. 8018009 81108 1006৮ ০059: 708601৩, 

809 02810101061 01 609 19661 0916195 18 £6706791]5 5601971910 800. 

016910 800061008]1, 7৪ ৪919065 009 10৮ 1018 80075610109 900 6018 

89190660 09165 10990010658 17006 10061915 9 £68৮ 800 8000106 06108158+ 

8006 9 818870610 90820108] 06019 0 10000 9910629 6108 10101198010), 

[09৮5 &100 108881010 01 1018 06%06889, ১, * 410 6201081806 0১ 61)01085 

109860৬৪ 00 610900 00011867008 1008১ 98169618] 78810610098, আ1198 

900 00-8107106, 61095 10089 00908998009] 01010981:50088১ 110 6018 ০0 

8 22810 800. 9011008]5 ; 61085 806 12381 6109 11010191009 01 7)88810708১ 
পি 

অভ1)101) | 616810105 816 006 1000080) 19911069 11092019590. ০ * * - 

গুপ্যুগে পৌরাণিক দেবদেবীর মৃতিপৃক্জ! ব্যাপকতা! লাভ করলেও খ্ষ্টপূর্যুগেই 
মৃতিপূজা৷ প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ব্রিপিটকে 
“বেন্ছ" এবং 'ইসান” নাম ছুটি পাওয়া যায়। নাম ছুটি বিষু, ও ঈশান-এর 
€ শিব) প্রতিরপ। এই নাম ছুটির দেবত্ব ও স্বীরুতি হয় নি।১ দীঘঘ নিকায়ের 

অন্তর্গত “ুত্ত' গুলিতে ( ৩০০ খুঃ পৃঃ) বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে। গ্রীকৃ- 
দ্বূত মেগাস্থিণিস ( ৩০০ খুঃ পৃঃ) পাটলিপুত্বরে 10195৪88 এবং [77809৪ নামে 

ছুই ভারতীয় দেবতার উল্লেখ করেছেন। এই ছুই দেবতার নাম গ্রীক হলেও 
এদের কৃষ্ণ এবং শিব বলে ধারণা করা হয়।৩ মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে 
'সৌরসেনোই (9০082589০01 ) বা সৌরসেন জাতি 775:8816৪ নামক দেবতাকে 

সম্দান করতেন । “০018 76518168 1৪ 17919 170 8089181] 1200900 টড 
606 90075880001? &10 00157) 61199, আ1)০ 098888৪ 6৮০ 18789 016198১ 

১.:5850001500 0100 300017580, ০]. 11, 312 01552165 51196--988৩ 136. 
২. 82800008500 8:90. 930018810--285৩ 137. ৩ তদেব 



ভারতে মৃতিপূজা ৪১ 

23808610075 800. 01681801028, &00. 610:0080 দ10096 90006 00৪ ৪ 
90851651018 17158081190 6109 ০৮51:98. 7306 606 07988 আ1)1010 6018 

762510168 স০:৪, 11659606088 69118 08১ 79892901665 6086 ০ 609 

1109080 8918219 8৪ 60৪ [0018908 610800881588 ৪.01016. [৮ 18 

40761098810. 6096 139 1080 9 5৪৮00087008 107089105০1 120819 

40101106920. 0০0৮0 60 10100 10 17118) ০06 6086 109 1080 00015 009 

৫8080697705 08008 01 6018 011110 9৪ 109%008195 800 619 1800 

20 আ0101) 8109 8৪ 10010 800. আ161) 6708 90582810065 01 আ1)101) 

1797816185 90708690199, ৪৪ 08119] 21690 1081108006১ [১800818০*১ 

মৌরসেনয় জাতি স্থরসেন বা মথুরা অঞ্চলে বসবাদ করতো। পণ্ডিতদের 
অনুমান, সৌরসেনয় জাতি সাত্বত, বৃষ্চি বা যাদব নামে প্রসিন্ধ এবং হিরাক্লিস 

রু্। “বহুপূর্বে রামকষ্চ গোপাল ভাগারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অঙ্মাঁন 

করিয়াছিলেন যে এখানে “ৌরসেনয়” এবং «হিরাক্্রিঘ' বলিতে “সাত্বত' (অপর 
' প্রতিশব বৃষ্ি, অন্ধক প্রভৃতি) এবং বাস্থদেব রুষকে বুঝা যাইতেছে । কৃষ্ণ 

সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসভ্ভূত ছিলেন, এবং তাহার ত্তক্তগণকেও এ বংশের লোক 
বলিয়। বিদেশী গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুটি সহর ও নদীটির নাম যে 

'যথাক্রমে মথুবা, কঞ্চপুর এবং যমুনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ থাকিতে 

পারে না। ... কেহ কেহ মনে করেন যে মধুর! হইতে কিছুদূরে যমুনার পরপারে 

অবস্থিত গোকুল নামক নগরীটিই প্রাচীন কালের কৃষ্ণপুর ।”২ 

হিরাক্রিস্ গ্রীক দেবতা । এই নামের সঙ্গে কৃষ্ণনামের কোন সাদুৃশ্ট নেই। 

(সৌরসেনরা 8১:৪516৪-কে সম্মান করতেন বললে ি9:819৪ বা কৃষ্ণের মৃতি- 
পূজ| বোঝায় না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারি যে 79510195 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, এবং একটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে তিনবার ব্যর্থ 

হয়েছিলেন। অবশ্ঠ তিনি অংশ বিশেষ জয়ও করেছিলেন এবং কন্ঠ পাগ্ডাইকে 
বাজ্যও প্রদান করেছিলেন । “1750 48155870961 1783 087060190 && 6105 

9786 8৪8৪0166005 £0০0% 0%1190. 40008, 6196 0889 ০01 10191) 2৪ তা881090 

07 606 10008 10637 165 ৪00709১ 1719 10110771999 103880115108 6109 

১0055620018, 858 065021160. 05 4812187) 8150. 1158980156065 (6. 

8:19.) 9885 206. 

২ পঞ্চোপাসন্ত-_জিতে্রনাধ বন্যোপাধ্যয়, পৃঃ ৫৬-৫৭ 



৪২ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

811 8 1007)90. 6100 76:500198 1080 610106 89801880 6108 9%006 0০08 

8100 1780 10890. 6013096 910019590.” ১ 

হিরাক্লিস্ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে তিনি তাঁর সপ্চমবর্ধীয়া 
কন্তাতে উপগত হয়ে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । “০ 80 61086 
108: ০01 613 000005 11819 6108 09081069701 89151198 1918090. &৪ 

৩9909 26 18 9810 61086 6109 দা00090 আ1)90 96560 685 010. ৪79. 

2082701982981019 889) 900 61089 61091000102 116 ৪, 0008ট 10:৮৮ 58878, 

920. (1886 00 61019 90101906 61191 15 ৪, 629016100 00190680010 

6196 10018109 60 6178 60906 61086 1795 8199) 10088 08051)691 8৪ 

ঢ0০ত 60 1010) 1966 110 1166, আ10910 109 8%জ 0180 1018 9100 6৪ 2099. 

8100 109 10910010081 1013 90105] 10 7800 60 ভ51)000 198 90010 €159. 

197 10 10081018299 1180 17998360005 10691000188 আ10) 0109 28 

090 8106 ৪,8 88590 98818 01 889, 10. 00097 01096 £ 2808 01 21088 

৪010706 [20100 61091 90120 09010 1010900 28101061709 191৮ 60 019 ০৪ 

[৭19৮২ হিরাগিস্ তার কন্যার গর্ভে যে বংশধার] হ্ট্টি করেছিলেন তা' 
179818 ( পাপ্য অথবা! পাণ্ডব ? ) বংশ নামে পরিচিত | সঙ্গতভাবেই 8০. 00- 

19 এই কাহিনীর সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে 
এরূপ কোন কাহিনী এদেশে প্রচলিত নেই। মহাভা?ত-ধুবন্ধর শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে 

এপ অশ্র্ধেয় কাহিনী কোন হিন্দুই কল্পন! করতে পারেন না । সুতরাং হিরারিস্ 

ও কৃষ্ণ একই দেবতা এরূপ অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশী দেবতা হলেও 

মথুরাবাসিগণ হিরাক্রিস্কে শ্রদ্ধা করতে পারেন, এতে বিশ্ময়ের কিছু নেই। 

হিরার্রিস্কে মন্দিরে দেবতারপে সৌরসেনরা! পুজা করতেন, এমন কথা মেগাস্থিনিস, 
বলেন নি। বরঞ্চ মেগাস্থিনিম বলেছেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণ যাযাবর 
ছিলেন, তার! মন্দিরে দেবতার আরাধনা করতেন না।৩ গ্রীক এতিহাসিক 
কার্টিয়াস (খুঃ পৃঃ ১ম শতাব্দী ) লিখেছেন যে আলেক্জাগ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধকালে 
পুরুর টৈম্যগণ সম্মুখে হিরাক্লিসের মুতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল কারণ তাদের 
বিশ্বাস যে হিরাক্রিস্ যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করেন। এখানেও পণ্ডিতরা অনুমান, 

করেন যে হিরাক্লিস্ রুষ্ণ ভিন্ন কেউ নন। যদিও এ অন্ুমানমাত্র এবং 
"নিহত 150167)0 1170185 58 0650781960 ৮5 22258108014] 519861567765. 
(০৮. 2৫.) 2886 111. 

২ 4১19০55136 12508--85 0650:8953 15 2৫97 80 11156856156156, 988৬ 207.. 

৩ মেগাস্থিনিসের বিবরণ, রজনীকান্ত গুহ-_ পৃঃ 6৫ 



ভারতের মৃতিপূজা ৪৩. 

যৃতিপূজার বা কৃষ্ণপূজার সপক্ষে মত দেওয়ার পক্ষে পধাপ্ত নয়, তথাপি এ 
অন্মানকে স্বীকার করলে খুষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মৃতি গড়ে সৈন্তদলের পুরোভাগে 

নেওয়ার রেওয়াজ ছিল বলে মানতে হয়, কিন্তু কার্টিয়াস__আলেক্জাগ্ডার এবং 

পুরুর যুদ্ধ ঘটনার বনু পরে আবির্ভূত হওয়ায় এবং ল9:8119৪-এর সম্পর্কে 

যথার্থ কিছ অবগত না থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাবীতে মৃতিপূজ1 সম্পর্কে কিছু 

বল। সম্ভব নয়। 

মেগাস্থিনিম 01020$৪১-এর উল্লেখ করেছেন। ইনিও গ্রীক দেবতা এবং 

প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। “870 79881308 
7010105809 1008705 62%91610109 819 00119106 60 6106 63906 60৪6 108 9,180 

10809 20 63090161070 11860100019 90৭. 50000865660. 609 10700189709 

7091019 619 09৮৪ 01 8165817061৮ 5 

ডায়োনিসাসকে শিব রূপে গ্রহণ করার হেতু বোঝা যার না। প্রকৃত 
সত্য বোধহয় এই যে হিঝাক্লিস্ এবং ডায়োনিসান স্ব্রিজেতা গ্রীক জাতির সঙ্গে 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন প্লবংং কোন কোন ভারতীয় 
জাতির ছারা! শ্বীকৃতও হয়েছিলেন । মুত্তি-শিল্পকে এদেশে গান্ধার শিল্প বল! হয় । 
গান্ধার (কান্দাহার-_[%511% ) গ্রীক অধিক্কত হওয়ায় গ্রীক ভান্বর্য এই অঞ্চলে 
জনপ্রিয় হয়েছিল। স্থতরাং মৃতিগড়ার রীতি গ্রীকৃদের কাছ থেকেই গৃহীত 
হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। 

জাতকে শিব ও বিষ্ণু নাম ছুটি থেকেই এই সময়ে মৃ্তিপূজার প্রচলনের পক্ষে 
রায় দেওয়াও সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধের সময় মৃতিপৃজা প্রচলিত থাকলে বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রাদিতে তার উল্লেখ অবশ্তম্ভাবী। বুদ্ধদেবের মৃতিনির্মীণ ও পূজা বুদ্ধদেবের 
মহাপরিনিবাণের বহু পরে প্রচলিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের নখ, কেশ ইত্যাদির 

উপরে স্তুপ নির্মাণ করে বুদ্ধদেবের প্রতীক হিসাবে উপাসন! করার রীতি প্রচলিত 
হয়েছিল। «এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গোৌঁতমবুদ্ধের মুতি পর্যন্ত বুদ্ধের 
পরিনির্বাণের প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গোঁতমবুদ্ধ 
মৃতিপূজার বিরোধী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার ভ্রাতা নন্দ 
যখন তাহাকে প্রণাম করেন, তখন বুদ্ধ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলেন প্রণামাদির" 

দ্বারা তিনি স্থখী হইবেন না, তিনি স্থখী হইবেন তখনই, যখন নন্দ পূর্ণ উদ্মে- 
নদ্ধর্ষের পালন করিবে**। 

১.:১75015156 00195 জ5 ৫65021060. ১5 4 21121) গু 116695610615655 988৬ 201. 
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বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পসম্প্রদীয়ে যদিও বুদ্ধের মৃতি দেখা যায় না, তথাপি 

বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্ত ও প্রতীকের মৃতি অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের 
পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যার্দি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদা দেখিতে 

পাওয় যায়। ইহাদের মধ্যে বুন্ধগয়া, সঁচী ও অমরাবতীর শিল্পই প্রধান, .* | 
খুটপর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের মৃতি নি্সিত করা হয় নাই। তাহার 
বদলে তীহার প্রতীক গুলিকেই গ্রস্তরে খোদাই করিয়া রূপ দেওয়া হইয়াছিল ।”* 

প্রসিদ্ধি আছে যে মগধ-সম্রাট বুদ্ধতক্ত বিদ্বিসার বুদ্ধের পদনখকণার উপরে 
একটি সুপ নির্যাণ করেছিলেন । 

নৃপতি বিদ্বিসার 

নমিয়] বুদ্ধে মাগিয়া লইল 
পদনখকণা তার । 

স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে 

তাহারি উপরে রূচিলা যতনে 

অতি অপরূপ শিলাময় স্তুপ 

শিল্প শোভার সার।২ 
পণ্ডিতো মনে করেন যে বুদ্ধের মৃতি নিগ্রিত হয়েছিল গ্রীক ভাস্কধের 

প্রভাবে। “বুদ্ধের মুতি কোন্ শিল্পে প্রথম তৈয়ারী হইয়াছিপ, ইহা! লইয়া নানা 
মুনির নানা মত আছে । কোন কোন পণ্তিত বলেন গান্ধার ভাক্কর্ষে বৌছ্ছেরা 
প্রথম ভগবান বুদ্ধের মৃতি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত 
বলেন মধুর ভাস্বর্ধও বুদ্ধের মৃতি তৈয়ারী করিবার দাবী করিতে পারে । তবে 
সব দিক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে প্রথম বুদ্ধের মৃতি তৈয়ারী করা৷ ভারত- 
বাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ উহা! একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় 
এ কার্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের দ্বার! সম্ভব হইয়াছিল” ।৩ 

হিন্দুদের মৃতিপূজাও প্রতীক উপাসনা । বৌদ্ধ-প্রতীক থেকেই হিন্দু-প্রতীক 
বা মতি প্রভৃতি পূজার কত্রপাত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে বুন্মৃত্তির মত 
হিন্দু দেবতার মৃতি নির্মাণ গ্রীক্ মৃতি-শিল্পের প্রভাবসঞাত বলে গ্রহণ করার যথেষ্ট 
সঙ্গত কারণ আছে। 

১ বোছ্ধ দেবদেবী--বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০-১১ 

২ পুজারিণী, কথা _রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর ৩ বৌদ্ধ দেবদেবী--পৃঃ ১১ 



ভারতে যুতিপূজ। ৪৫ 

দেববিগ্রহ মন্দিরে গ্রতিষ্তিত করার স্ুম্পষ্ট উল্লেখ আছে কোৌঁটিল্যের অর্থশান্ত্ে 
(খু পৃঃ গর্থ শতাব্দী )। “ছুর্গ নিবেশ' বর্ণন! প্রসংগে কৌটিল্য রাজপুরে কোন্ 
কোন্ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তাঁর বিবরণ দিয়েছেন ; “অপরাজিতা 

প্রতিহতজয়স্তবৈজয়স্ত কোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণী শ্বশ্রীমদিরাগৃহং পুরমধ্যে কারয়েৎ |”: 
_পুরমধ্যে অপরাজিতা (দুর্গা), অপ্রতিহত (বিষণ), জয়ম্ত ও বৈজয়্ক 

(ইন্দ্র), কোষ্ঠটক ( অস্তগৃহ ) এবং শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারছয়, শ্রী বা লক্ষ্মী 

ও মদিরা দেবতার (ছুর্গার নাম বিশেষ ) গৃহ থাকিবে ।”২ 

ডঃ বাধাগোবিন্দ বসাক এবং ডঃ বাধাকুমুদ মুখার্জা৪ অপরাজিতা শবের 
অর্থ করেছেন দুর্গা, অপ্রতিহত শব্দের অর্থ বিষণ, বৈজয়স্ত শবের অর্থ ইন্দ্র এবং 
বৈশ্রবণ শের অর্থ করেছেন কুবের ৷ কৌটিল্যের বিবন্নণ থেকে সেকালে রাজপুরে 
দেববিগ্রহ স্থাপন এবং পুজার ব্যবস্থা ছিল, এ বিষরটি প্রতীয়মান হয়। 

মহাভাষ্যকার পতগুলি অষ্টাধ্যায়ীর অল্লাচতরস, ( ২/২/৩৪) স্থত্রের ব্যাখায় 
ধনপতি কুবের, বলরাম এবং কেশব বা কৃষ্ণের মন্দিয়ে মু্দঙ্গ, শঙ্খ, তুনব প্রভৃতি 

বাগ্যন্ত্র বাদনের ছারা দেবপূজার কথা বলেছেন-+দঙ্গশঙ্খতুনবাঃ পৃথঙ্নদস্তি 
সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্।” পতঞগ্চল্লি “জীবিকার্থে চাঁপ্যন্যে” 

(৫/৩/৯৯ ) স্থত্রের ভাঙ্কেও বলেছেন ঘে মৌর্ধগণ জীবিকার নিমিত্ত দেবপ্রতিমা 

বিক্রয় করতেন। দেবপ্রতিরূৃতি বা দেবপ্রতিম! বলতে দেবতার চিত্রপটকেও 

বোঝাতে পারে। কিন্তু মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম এবং কুবেরের মৃতি প্রতিষ্ঠিত 
থাকার বিবরণ থেকে পতগ্ুলির সময়ে (খুঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দী ) মন্দিরে দেঁববিগ্রহ 
পৃজার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া! যায় । 

মৃতিপূজ1 সম্পর্কে অত্রাস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করে প্রাচীনকালের মুদ্রা ও' 
ভাঙ্কর্ষ। মুদ্রাগুলি এ বিষয়ে প্রাচীনতম প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য । কারণ প্রাচীন 
মুদ্রার সমকালের মৃতি পাওয় যায় নি। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় যেমন হজ্ঞাপ্লিতে 

আহুতি প্রদানের চিত্র অংকিত আছে ( কাচ টাইপ-_সমুদ্রগুপ্ত ; ছত্রটাইপ,_ ২য় 

চন্তগুপ্ত) তেমনি লক্ষ্মী, কাঁতিকেয়, গঙ্গা, শিব প্রস্ৃতি দেবতাদের মৃতি মুদ্রিত 
আছে। ঘাগযজ্ঞ এবং দেধবিগ্রহ পৃজা--এই উভয় রীতিই গুপ্ত যুগে প্রচলিত 

১ অর্থশান্ত্র_২)৪ ২ অন্থবাদ-_রাধাগোবিদ্দ বসাক 
৩ কোৌটিল্যের অর্থশান্ (বঙ্গানুবাদ), ১ম, পৃঃ ৬২ 

৪. (10815078619105 11872508150. 1715 080065--08£৩ 195. 



-৪৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

ছিল। এই যুগেরই ( খুষ্টায় ৪র্থ/৫ম শতাব্দী ) বিভিন্ন শীলমোহরে (ভিটা শীল, 

বেসার শ্রীল প্রভৃতিতে ) শিব বিষ্ণু দুর্গ| প্রভৃতি দেবতার মৃতি এবং প্রতীক 
অংকিত আছে । এই যুগে শক্তিমান রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন । 

অন্ান্ত যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হোত; দেবমৃতি পুজার রীতিও এইযুগে [ব্যাপকভাবে 

প্রচলিত হয়েছে । 

কুষাণ সম্রাট কণিফ, হুবিফ, বাস্থদেব ও পরবর্তা কুষাণ রাজাদের ( খুটীয় 
১ম/২য় শতাবী ) মৃদ্রাগুলিতে শিব, উমা, স্বন্দ - কাতিকেয়, লক্্মী, বাস্থ্দেব 
প্রভৃতি বিভিষ্ন দেবতার মূতি অন্যান্য গ্রীক, স্থমেরীয়, পারশ্ত প্রভৃতি দেবতাদের 
সঙ্গে অংকিত আছে। ন্থতরাং এই যুগেও দেবমৃতি গড়ে পূজা করা যথেষ্ট 
জনপ্রিয় হয়েছিল বলে অঙ্মান করা যায়। মনে হয়, কুষাঁণ সম্রাটদের পূর্ব 

থেকেই দেবদেবীর মূতি-পৃজার রীতি প্রচলিত হয়েছে । বিদেশী শক্-কুষাণরা 
গ্রীক ভাস্বর্য জনপ্রিয় করায় অনেকটা সহায়তা করেছিলেন। 

ৃষ্টপূর্ব প্রথম, দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন জাতির 
(99) মুদ্রায় দেবমন্দিরের প্রতিকৃতি, নানাবিধ দেবতার মৃতি ও দেবতার 
প্রতীক বর্তমান। উুছৃষ্বন জাতির কতকগুলি মুদ্রার (খু পৃঃ ১ম শতাব্দী ) 

বিপরীত দিকে (9:959:86) একটি তিনতলা মন্দির ও মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিশূল 

ও পতাকার চিত্র আছে।১ তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মুদ্রায় ( খুঃ পৃঃ ৩০০ অব) মন্দির 

অংকিত আছে ।২ প্রথমোক্ত মন্দিরটি যে শিবমন্দির তাতে সন্দেহ নেই। 
মুদ্রায় অংকিত মন্দির-চিত্র প্রমাণ করে যে খুষ্টপূর্ব প্রথম শতাবীতে হয়ত বা 

তৃতীয় শতাবীতেও মন্দিরে দেববিগ্রহ স্থাপনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল । 
অবস্তী থেকে প্রাপ্ত মালব মুদ্রায় (খুঃ পৃঃ ২৫০--২৫০ খুঃ) লক্ষী মৃতি অংকিত 

আছে। এই লক্ষ্মী পন্মাসীনা, ছুই হস্তীর শুগের দ্বারা অভিন্গাতা গজলক্ষ্মী । 

অহরূপ মূতি অংকিত আছে অন্যান্য মালব মুদ্রায়; দণ্ডায়মানা৷ লক্ষীমূতি পাই 
অযোধ্যা মূদ্রা ( খৃঃ পৃঃ ২০০ থেকে ২১ খৃষ্টান) এবং কৌশাহী মুদ্রার (খু: পৃঃ 
৩০* অন্ধ )। মালব মুদ্রায় ( কানিংহামের মতে থুঃ পৃঃ ২৫০ থেকে ২৫০ খ্ষ্টা্, 

স্মিথ ও র্যাপজনের মতে ১৫৭ খুঃ পৃঃ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত ) তিন মস্তক 
বিশিষ্ট শিবের মৃতি পাওয়। যায় । মখুর! থেকে প্রাধ্ধ মুদ্রায় (খুঃ পৃঃ ১ম শতাবী ) 

.৯.:85০৩50 চব/থ বিসহহহাওজ টে, 5, 082টি 160, 
২ তদেব- পৃঃ ২১১ 



ভাবতের মৃতিপূজা ৪৭ 

শ্্রকষ্ণের মৃতি অংকিত রয়েছে । পারঞ্চাল থেকে প্রাপ্ত শুঙ্গরাজাদের (975185-এর 
মতে থুঃ পৃঃ ১০* অন্ধ থেকে ১০* খুষ্টাব ) মুদ্রায় ইন্দ্র, অগ্নি, গঙ্গা, শিব ও বিষুঃ 

এবং যৌধেয় মুদ্রায় (ব্যাপসনের মতে ১০ খুঃ পূর্বা্ষ ; স্মিথের মতে ১০০ 
ুষটাব্ ) ফড়ানন কাতিকেয়ের মৃতি পাওয়া যাঁয়। এ ছাড়াও খুষটপূর্বযুগে ও ধৃষ্টোত্তর 

যুগে বিভিন্ন মুদ্রায় বিষুবর প্রতীক চক্র, শিবের প্রতীক ত্রিশূল বা ষণাড় নন্দীর 
চিত্র বহুব্যাপক | ভঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানাজির মতে লক্ষমীমৃতি বুদ্ধযুগের পূর্ববর্তাঁ ।১ 
প্রাচীন মুদ্রার সাক্ষ্যে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে খুষ্টপূর্ব তৃতীয় বা ছিতীক় 
শতাব্দীতেই পৌরাণিক দেবদেবীর মৃত্তপূজার রীতি প্রচলিত ছিল । কোৌটিল্যের 

অর্থশাস্্ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যও এই তথাকে সমর্থন করে। খুষ্সূর্ব তৃতীয় 

শতাবীর পূর্বে দেববিগ্রহ পূজার রীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তা৷ অনুমান সাপেক্ষ 
তথ্যসমধিত নয়। তবে মুতি পূজার প্রচলন যে বৃদ্দেবের (খুঃ পৃঃ ৬ শতাবী ) 
পরবর্তী তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ জনপ্রিয় বোষ্ধধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
টিকে থাকার তাগিদেই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তথা দেবসুঁতি পুজার রীতি প্রচলিত 
হয় খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাবীতে অথবা আরও কিছু পূর্বে ঞ্ববং এই ধর্মাচরণ রীতি ক্রমে 
এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে'বিদেশাগত কুষাণসম্রাটগণঞ্ বিদেশী দেবতাদের সঙ্গে 

হিন্দু দেবদেবীদের মুদ্রায় স্থান দিয়েছিলেন । কালব্রম্ে বৌদ্ধধর্মেও হিন্দু দেবতারা 
স্থান করে নিয়েছিলেন । | 

১:105৬61097026156 02 1781300 1-91509£1900755 150 8:01). 98৪8০ 209. 



দেবতার স্বরূপ 

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পঙ্ডিতেরা প্রায় সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে» 

প্রাকৃতিক দৃশ্ঠনিচয় বৈদিক আর্ধদের এমনই অভিভূত করেছিল যে তীর! 
প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক বস্তকে দেবতারূপে কল্পনা করেছেন । প্রসিদ্ধ জার্মীণ পণ্ডিত 

&. ভন9১9: বলেছেন, আদিম যুগের মান্য হিসাবে আধবা শিশুর মত সবুলতা' 

নিয়ে প্রাকৃতিক বস্ততে দেবন্বের আরোপ করেছেন । *095 (01690 0০5 008: 
91 609 [65608 ) 0036811) 61198 ০? 8116 91331011089 800 0819 

90700610510108 61060 20765%1117069 8001) 88 208 8180 109 015980. 8000108. 

606 7506008 5100. 3:69108.১ ১ 

অধ্যাপক ভা 1069:0165 লিখেছেন, “14505 ০01 609 15100008875 006, 

80076988890 60 & 9070-£00+ 007 6০5 000010-£00১ 100 6০ ঞ 179-£00, 

00৮ 6০0 8 £00 01 1398%591085 100 60 86020078008 900 0৪67 0916168. 

2০৮ 60 & £000688 ০01 06106 090 8500 81 8860 £000699 1008 609 

9151017)6 ৪01) 16891, 0109 £198001108 00000 11) 608 00060708%] ৪05১ 

606 565 101521708 00. 0109 98:৮0 0: 00 6109 81667 07 9৮90) 6199 11810 ৮-- 

2808 8100০081108 10:60 10200 60058 910005 6109 1018106 ৪ ০1 085) €)09 

৪6815 ৪5 ০0110161769 6709 108110£ 8602008, 6106 11055108 786615 01 

09100088100 21%618, 6106 £1058106 081) 900 606 910:980 ০008 17016101- 

68:60--511 60989 1066315]  101061002009108 879 895৪ 90010) £10:1093 

0০৪19110790 800 1050090, 0015 8900911518৪ &990700]1181090 19 

6105 8908৪ ০1 6109 [২5908 69911 6108 6:%081070086107) 01 615889. 

2356018[ [010610010908 87760 00 61)01098198%] 9£07:68১ 11060 £009 80৫ 

£০9065898) 5001) &৪১ 8:58 (9300 ), 90055 (11000 05 8608 ( 179 0৯. 

7058058 £ 985 ), 11851068 (960008 ), 985০ (ভ19), 81099 (91৪), 

ঢ85৪ (1080) 800 7160151 (15:60 0১ 10088708008 ৪6111. 

80000188015 110010869 আ)0৪6 61085 0:1£1081]5 919. 9০ 6108 80088 

০ 6106 [২6৮80 19:০5 12018068015 81786 6209 00086 10102023178, 

88058 ০01 00560001085 10859 0:0989060. 12000 06£8020390861009 0£ 
25০৮ ৪61101108 10960151 017675000808 ১২ 

১1010658250 01 10058107 11061800:5 (1914), 986 35. 

52556925০01 17001817 17106280025 ড০1, 1, 29:61, 9286 65. 



দেবতার ম্বপ ৪৮ 

অধ্যাপক ভিন্তারনিৎসের এই অভিমত প্রায় সর্বজনম্বীকৃত। প্রাকৃতিক 

বিষয়গুলি ক্রমে জীবিত সত্তার আবোঁপে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে এই মতবাদ প্রায় 

সকলেই গ্রহণ করেছেন। | 
108. 4. 3. 15168 লিখেছেন, “0109 ০0190 ০৫ 9দ095100. ০1 609 

07৮16 6৪ 9:69 605 £986 017069:1000810% 01 108609১ 90200991590 8৪ ৪1159, 

৪00 0306119 2910:9892690. 170 80610:0100000701010 90909, 000081 006 

৫8:51 613971000010091820 15 7919750. 6০.৮১ 

7:01, 4. 115902911 অনুরূপ বিশ্বাসেই লিখেছেন, *16৪ ০019988. 

৪0008 0:989068 6০ 03 80. 68119 96589 10. 6109 65০01061020 01106811619 

09869. 02. 609 06918001505 6100 800 আ০:91010 01 08608] 107091)000970% 

6080. 8209 ০61997 11661975 000181059106 01 6108 জা০210.৮২ 

91 08:19 78110৮এর অভিমতও একই প্রকার । তিনি লিখেছেন» 
“926 609 68111886 ৪6%৮০০০ 01 ড6010 17811810018 0781)10) ০01 6009 
০০৪৪ ০%৮০:৩--৪৪০) ৪, 695 902) 6125 9855 6109 1080) 609 
না7৪--101010 879 08780101680 00৮ 7006 190818890. ০: 0971965. 

[10917 86610069800 006 0906900 &9 ৪1] 00 6১ 7006 09001) 010. 1098) 

০ 6৮1৮5] 00860100) ০০৮ 0108995 00 10181080102) ৪00 009৮: .,৩ 

বৈদিক দেবকল্পনার গভীরে এইসব পণ্ডিত প্রবেশ করেছেন বলে মনে হয় না। 
প্রাথমিক দেব কল্পনার মূলে আদিম মানব-মনের কোন্ ভাবনা কার্ধকরী হয়েছিল 

তা নিতান্তই অগ্ুুমান সাপেক্ষ । খথেদ ও তৎপববর্তা সর্বপ্রকার ধর্ম গ্রন্থে, কাব্যাদিতেও' 
যে সত্য প্রতিভাত হয়, তা হোন এই যে চেতন অচেতন সকল পদার্থের মধ্যেই 

ভারতবর্ষের মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তব করেছেন; - প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক 
বস্তর মধ্যেই তীর! কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন 
কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই । বেদে এবং পুৰাণে বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত 
থাকলেও সকল দেবতাই যে এক, অথবা একই দেবতার রূপভেদ _এ তত্ব ভারতীয় 

দেবোপাসনার মূল তত্ব। ভারতীয় সাহিত্যে ও দর্শনে এই তত্ব সর্বত্রই প্রতিভাত । 
দেবতাগণ বাহৃতঃ বিভিন্ন হলেও হ্বরপতহ এক-_ এ সত্য উপলব্ধি করতে ভারতীয় 

মণীষা কখনও ভূল করেনি । 

১0820১21385 ৮11500০25 01 1180198 ৮০], হও 1986 2005 0886 107, 

২ ৬6০২০ 229 £9019859 289£6 2. 

৩. [71770081৭12 ৪. 90041915109 ৬০]. 1৭ 08£6 56. 



৫০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাঁশ 

যে এক দেবতা থেকে তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটা দেবতার উত্তব সেই এক 

দেবতার স্বরূপ কি? নিরুক্তকাৰ যাস্ক উল্লেখ করেছেন ঘে তার পূর্ববর্তী নিরুক্তকার- 

গণের মতে বেদের দেবতাবৃন্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, অথবা! বেদের দেবতার 

সংখ্যা তিন_ পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু অথবা ইন্দ্র এবং ছ্যলোকে বা 

আকাশে হূর্ধ। “তিন্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ ৷ অগ্ন, পৃথিবীস্থানে বাযুর্বেন্দ্রো 
বাহন্তরিক্ষস্থানঃ তোদ্যুস্থানঃ 1৮১ 

ডঃ যোগীরাজ বন্ধ যাক্কের বন্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “এই 

তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন বিশেষণ লইয়! সেই গোষ্ঠীর অপরাপর 

দেবতাঁগণের নামকরন হইয়াছে । অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও বিশেষণ লইস্া 

বৈশ্বানর জাতবেদা, নরাশংস, স্থসমিদ্ধ ও তনৃনপাৎ প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে । 

তদ্রেপ বাষু হইতে মাতবিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাংনপাৎ্, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের 

উৎপত্তি হইয়াছে এবং সুর্য হইতে আদত্য, বিষ, মিত্র, বরুণ, পৃষা, ভগ, অশ্বিযুগল, 
সবিত৷ প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে ।”২ 

যাস্ক কথিত নিক্ষল্তকারগণের দেবতবব্যাখ্যার পোষকরূপে একটি খক্ উদ্দত 

হয়ে থাকে । খক্টি এই ঃ “হ্থর্যো নে! দিবম্পাতু বাতো অন্তবিক্ষাৎ অগ্নিনঃ 

পাথিবেভ্যঃ |”৩ 

_ হ্ুর্য আমাদের ন্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপন্তরব হইকে এবং 
অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।” 

এই খক্টি থেকে দেবতা! যে মাত্র তিনজন এবং তিন দেবতার যে পৃথক সত 
এমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়] যায় না। যাস্ক কিন্তু দেবতাদের স্বরূপ উপলব্ধিতে 

ভুল করেন নি। তিনি ম্পইত:ই লিখেছেন, দেবতারা--"এক আত্মা-*বন্ৃধা 

স্ুয়তে ।”৫ 

- দেবতাদের একই আত্মা বন্ছরূপে সতত হয়ে থাকেন । 

একস্যাত্মনোহন্তে দেবাঃ গ্রত্যঙ্গানি ভবস্থি 1৮৬ 

__অন্তান্ত দেবতারা একই আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 

এই এক আত্মাটি কে? কি তীর ম্বরূপ? যাক্ষের মতে এই আত্মাভৃত এক 

দেব--অগ্নি। কাত্যায়ন সর্বাজুক্রমণীতে সূর্যকে একমাজ দেবতা বলে মত পোষণ 

১ নিরুক্ত- ৭1১৪ ২ বেদের পরিচয়-_পৃঃ১** ৩ খ্ব্েদ--১০।১৫৮।১ 

৪ জন্গুবাদ--রমেশচন্ত্র দত্ত ৫ নিরুত- ৭19 ৬ ধাথেদ---১1১৬৪1৪৬ 
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করেছেন-_' এক এব মহানাত্ম! বেদে ভূতে, স হুর্ঘ ইতি ব্যাচক্ষতে ।”_ একমাত্র 
মহান আত্মা বেদে স্তত হয়েছেন, তিনিই হর্ধ। খখেদের খষি হূর্বকেই স্থাবর 

জঙ্গমের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ করেছেন, _“স্থ্ব আত্মা! জগতস্তস্থৃষশ্চ ।*১-_স্ুর্ঘই 

স্থাবর জগমাত্মক বিশ্বগয়াচবের আত্ম! । মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয় 

বেদের সকল দেবতাকেই আদিত্যরূপে গণা করে আদ্িত্যপর ব্যাখ্যা! করেছেন । 

তাঁর মতে বেদের সকল দেবতাই সর্ষের অংশ বা রূপাস্তর | 

থণ্থেদের ছিতীয় মণ্ডলের প্রথম সংক্কে অগ্নিকেই ইন্দ্র, বিষ বরুণ, মিত্র, অর্ধমা, 

রুদ্র, ভগ, বন্ধ. অদিতি, ভারতী, ইল।, বৃত্রহন্তা সরম্বতী প্রভৃতি রূপে অভিহিত 
করা হয়েছে। এতরেয় এবং তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ষণে অগ্রিকেই সর্ধদেবাত্মক বল! 

হয়েছে _- “অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ |”২ 

সর্বদেবের হ্বরূপ রূপে অগ্নি এবং সুধ উভয়েই স্তত হয়েছেন । পণ্ডতিতরাও কেউ 

স্থযকে কেউ অগ্নিকে দেব কল্পনার উৎসরপে স্বীকার কল্পে নিয়েছেন । যাস্ক “অগ্নি: 

সর্বা দেবতা:”__এই মন্ত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে অগ্নির হ্ষপক্ষে মত দিয়েছেন । 
এই ছুইপ্রকার মতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিষোধ নেই! যিনি স্র্ধ তিনিই 

অগ্রি। অগ্নি জড়ে-জীবে সর্বত্র বিদ্যমান ;- আকাশে বিদ্যুৎ, জলে বাঁড়বানগ, 
পৃথিবীতে অগ্নি, দ্যুলোকে স্র্য। ১ 

ত্রীণি জান! পরিভূষন্ত্যস্ত সমুদ্র 
একং দিব্যেকমপস্থু ।৩ 

-- মেই (অগ্নি । তিনটি জন্মস্থান অলংকৃত করে) সমুদ্রে এক আকাশে এবং 

'অন্তরীক্ষে এক ।5 

শুচিং ন যামন্লিষিবং স্যদ্র্ণং কেতুং দিবো! রোচনস্থামুষর্বধং | 

অগ্নিং মূর্ধানং দিবে! অপ্রতিষ্কুতং তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ ।।৫ 
_ দীপ্ত যজ্ঞে গমনকারী সমস্ত পবার্ষের জ্ঞানযুক্ত, ছ্যলেকে কেতুম্বরূপ, সর্ষে 

অবস্থিত উযাকাল্সে জাগরুক, অন্নবান মহান অগ্রিকে স্টোত্রবারা ঘাচঞা করি। 

দিবম্পরি প্রথমং যজ্জে অগ্রিরম্মিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ। 

তৃতীয়মপ স্থু হৃম্না অজন্রমিদ্ধান এনং জর়তে স্বাধীঃ ॥? 

১ খর -১1১৬৪।৪৬ ৩. এউতরেয় ব্রাঃ-২।৩, তৈতিরীয় ব্রা -১1৪181১০ ৩ ধারেদ-_-১।৯৭/৩ 

& অনুবাদ--রষেশচজ্জ দত ৫ খখেদ--৩২।১৪ ৬ অন্যবাদ--তদেব ৭ ধার্থেব--আ২।১৪ 
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- অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিছ্যৎ্রপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহার দ্বিতীয় 

জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাহার নাম জাতবেদা। তাহার তৃতীয় জন্ম 

জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরস্তর জাজল্যমান আছেন । 

ঘিনি উত্তম ধ্যান করিতে পারেন, তিনি তাহাকে জানেন |; 

অগ্নি শুধু তিনরূপেই বর্তমান নন, তিনিই ব্রহ্মরপী- শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্যানের 
দ্বারা তার ম্বরপ অবগত হ'তে পারেন । অগ্নি সর্ষের সঙ্গে অভিন্ন । 

সং ত্মগ্নে সুর্যস্ত বর্চসাহগথাঃ সমৃষীণাং স্ততেন সং প্রিয়েণ ধায়া। 

ত্বমগ্নে হুর্য্যবর্চা অসি সং মামামুষ! বর্চস! গ্রজয়] হজ |।২ 

__ হে অগ্নি, তুমি সূর্যের তেজের সঙ্গে সগত হও, খধিদের স্তোত্রের সঙ্গে 
সংগত হও, প্রিয়দেশে সংগত হও । হে অগ্রে, তুমি সূর্যসম তেজোময়, আমাকে 

আয়ু প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত কর। 

অগ্নের্বা আদিত্যো জায়তে......আদিত্যাছৈ চন্দ্রম! জায়তে 
চন্দ্রমসো বৈ বৃষ্টির্জার়তে-..-..বৃষ্টে্বৈ বিছাজ্জায়তে ।”৩ 

শুক্রঃ শুশ্ুক1 উধ্ো ন জারঃ প্রা সমীচী দিবো! ন জ্যোতিঃ। 

পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভূবে! দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ | 
--শুত্রবর্ণ অগ্নি উষার প্রণয়ী ( সর্ষের ) ন্যায় সকল পদার্থের প্রকাশক ; এবং 

ছ্যতিমান ( সুর্যের ) জ্যোতির ন্থায় স্বতেজে । গ্যাবাপৃথিবী ) একত্রে পবিপুরিত 
করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুভূতি হইয়া কর্মদ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত কর। তুমি 
দেবগণের পুত্র হইয়1ও তাহাদের পিতা ।৫ 

কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান অনুসারে আদিত্য 

পুবীকালে মে ( অগ্রিরূপে ) ছিলেন । দেবগণ পৃষ্ঠাখ্য ষড়হ যাগের দ্বারা! তাঁকে 

্বর্গে স্থাপন করোছলেন-_ *“অসাবাদিত্যেহশ্মিল্লেোকে আসীত্তং দেবা পৃষ্টেঃ পরিগৃহ 
স্থবর্ণৎ লোৌকমগময়ন্ পরৈববন্তাৎ পর্যগৃহ্ৃন্দিবা কীর্তন স্বর্গে লোকে 

প্রত্যস্থাপয়ন্**' ।৬ 

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৪৯৯ অঃ) অগ্নির স্তবে অগ্নি সুর্যের সঙ্গে অভিন্নরপে, 

প্রতিিত,-_ 
ত্বং জ্যোতিঃ সর্বভূতেষু ত্বমাদিত্যো বিভাবস্থঃ ॥ 

১ অনুবাদ-__রমেশচত্র দত্ত ২ কৃষ্ণ বরূর্ধেদ -১1৫161১৬.. ৩ উতরের ব্রাঃ_ 819৮ 
৪ খথেদ--১।৬৯।১ € অন্বাদ- রষেশচজ দত ৬ কৃষ্ণ বজুঃ--৭1৩১০ 
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--তুমিই সর্বভূতের জ্যোতি ( তেজ ) রূপে বিরাজমান, তুমিই হুর্ধ, তুমিই 

বিভাবস্থ। 
মহাভারতের বনপর্বে ধর্মরূপী বকের “বার্তা কি? -_-এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষির 

যা বলেছিলেন, তাতে সূর্য ও অগ্রির একাত্মত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
অস্মিন মহামোহময়ে কটাহে স্ুর্যাশ্রিনা রাত্রিদিনেদ্ধনেন | 

মাসতুর্দবী পরিঘট্টনেন ভূতালি কাল পচতীতি বার্তা ॥১ 
_-( অস্টার্থঃ ) কাল সুর্ধরূপ অগ্নির ছারা দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধনের সাহাযো মাস 

ও ঝতুরূপ হাতা দিয়ে জীবনকে মহামোহরূপ কটাহে পাক করছে, --বার্তা এই । 

সর্যাগ্রির একাতুতা সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দীস লিখেছেন, “179 ০৮. 6৪ 
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অগ্নির অগ্রিত্ব বা তেজ বিশ্ববদ্ধাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে | অগ্নি তাই প্রাণরূপী। 

এই তেজাত্মক শক্তির ভিন্নরূপ স্থ্ব। অগ্নাদিত্যকে অভিন্ন কল্পনায় কোথাঁও কোন 

বিরোধ হয় ন|। শুরুষজুর্বেদে অগ্নকে শুত্রঙ্োতি, বিচিত্রজ্যোতি, সত্যজ্যোতি বলে 

বর্ণনা করেছেন £ 

“শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিত্মাংশ্চ |” 

এই তেঙ্গাত্মক অগ্নি বা আদিত্য প্রকৃতির সর্ববস্ততেই বর্তমান আছেন। এই 

অগ্ম-আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন রূপ-গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 

কল্পনা । অগ্নি যজ্ঞ স্বরূপ, -যজ্ঞই বিষ্ণু, সরস্বতী যন্তাগ্রিরূপা, -হৃর্ধাপ্নির ধ্বংসাত্মক 
রূপই কুত্র,_-অগ্নিয কল্যাণকর মুতি শিব __সর্বাবরক তেজ সমহ্বিত হূর্ধাগ্িই বরুণ 
অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। সুূ্ধাপ্সির শক্তিই অন্তহীন| অদিতি । 
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যাক্কের মতে প্রাকাশার্থক দীপ, ধাতু থেকে দেব শষ এসেছে, অথবা যিনি 

দ্যস্থানে বা আকাশে থাকেন তিনিই দেব, অথব! ঘিনি যজ্ঞক্ষল দান করেন তিনিই 

দ্ব। ২ 

বৈদিক দেবোপাঁসনা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বস্তুর দেবতা-জ্ঞানে উপাসনা নয়, 
বৈদিক দেবত| তেজোরূপী এক প্রাণশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । এ সত্য অবগত 

ছিলেন খথেদের সত্য্রষ্টী খধিগণ। জড় প্রকৃতি নয়_ প্রাণরূপী তেজোময়ী 
শক্তিকে রূপে রূপে নব নব আকারে প্রকাশিত দেখে খধিগণ সেই প্রাণশক্তি 

অগ্রিরই উপ|সনা করেছেন । এই অগ্নি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে মহাশক্তির 

আধার সর্বভূতান্তরাত্মা। যাঁরা আর্ধখঝধিগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক রূপে 
অভিমত প্রকাশ করে থাঁকেন, ভারতীয় দেব-উপাসন! সম্পর্কে তাদের ধারণা যথার্থ 

নয়। পরবর্তীকালে নৃতন নূতন দেবতার আবির্ভাবে এবং বহুতর পৌর|ণিক 
কাহিনীর বিকাশে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় পুরাণে যে সকল দেবতার 

সাক্ষাৎ পাওয়! যায় তাদের প্রকৃতি নিরূপণ কষ্টসাধ্য হলেও রূপ-গুণের বিচারে 

তাদের অগ্রিন্ববপ বলে চিহ্নিত করা যায় । ভারতীয় মনীষ। বন্ুত্বকে স্বীকার করে 

নিয়ে বহুর মধ্যে এককে অথবা একেরই বহুরূপে আত্মপ্রকাশকে উপলব্ধি করেছেন । 

১ নিরুক্ত ৭1১৫1৪ 



দেব ও অন্র 

পুরাণে ও কাব্যে দেবাস্থরের সংগ্রাম অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা । অস্থ্রগণ সকল 

সময়েই দেব-বিরোধী | জ্বর্গ আক্রমণ করা, দেবতাদের পরাজিত, নিজিত এব 
্বগচ্যত করা- ইন্ত্রকে ।বিতাঁড়িত করে ইন্্ত্ব গ্রহণ করা অস্থ্রদের পবিজ্র এবং 
একমাত্র কর্তব্য । অস্থ্ররা দেবতাদের যজ্জীয় হুবিঃ বন্ধ করায় উদ্দেশ্রো যজ্ঞ 

বিনষ্ট করে-_দেবপূজা নিষিদ্ধ করে দেয়। অস্থ্র, দৈত্য, দানব প্রভৃতি সমার্থক 

শব্দরূপে পরিগণিত । অস্থরপতি বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুন বিরোচন, বলি, 

মহিষান্থর, শুস্ত, নিশ্তস্ত, বাণ, শহ্বর, অন্ধক, বিছ্যন্নাণী প্রভৃতি দেববিরোধিতার 

জন্য প্রসিদ্ধ। দৈত্যকুলে প্রহলাদ একমাত্র ব্যতিক্রম । অস্থ্রদের অনেক গুণ 

থাকলেও দেব বিরোধিতা তাদের মজ্জাগত। দেবতাদের গুরু বুহম্পতি ও 

অস্থ্রদের গুরু শুক্রাচা। মহাভারতান্থসারে দেবাস্থরের মিলিত চেষ্টায় সমুদ্র 
মন্থনে উ্িত অমৃত পান করে দেবতারা অমরত্ব লাষ্ড করেছিলেন, আর অন্থরদের 
অমুতের ভাগ থেকে বঞ্চিত করায় অন্থররা! অঙ্বরত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল । 

দেবান্থবরের সংগ্রাম চলেছে অনন্তকাল ধরে। মার্কণেয় পুরাণ বলেছেন যে 

দেবান্থরের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল অস্থ্রপতি মহিযাস্থরের নেতৃত্বে 

দেবান্থরমতূদ্ যুদ্ধং পৃর্ণমধধশতং পুর! 

মহিষেহস্থরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥১ 

এই যুদ্ধে দেবগণকে পর।জিত করে ইন্দ্র হয়েছিল মহিযাঙ্থুর__- 

জিত্বা তু সকলান্ দেবানিন্্রোহভুন্সহিষান্থরঃ ২ 
অন্যান্য পুরাণেও দেবাসবের বারংবার যুদ্ধের বিবরণ আছে, রামায়ণ 

মহাভারতেও এই যুদ্ধ-বিবরণ প্রচুর আছে। অন্থরগণ সাময়িকভাবে জয়লাভ 
করলেও পরিণামে দেবতার্দের হাতে তারা পরাজিত অথব! নিহত হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্থর কারা? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, অস্থ্রগণ 

আর্ধজাতির শক্র ভারতের আদিম অধিবাঁসী অনার্জাতি এবং বৃত্র প্রভৃতি 

অনার্দের রাজা বা অধিপতি । কিন্তু এরূপ ধারণ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দেব 

এবং অন্থর কোন পৃথক জাতি নয়,_-একই পিতার ওুরসঙ্গীত সন্তান । মহাভারত 

১. মার্বতেরপুরাণ ৮২ অঃ ২ অনুবাদ-_-তদেব 
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ও পুরাণানুসারে ত্রদ্মাতনয় প্রজাপতি কশ্পের পত্তী অদিতি ও দিতির গর্ভজাত 

“যথাক্রমে দেব ও দৈত্য। কশ্ঠপের অপর পত্বী দহ্ুর গর্ভজাত সন্তান দানব। 

বায়ুপুরাণ মতে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অন্থরদের উৎপত্তি । তাণ্য- 

মহাব্রান্ষণ বলেছেন যে দেব ও অস্থুরগণ প্রজাপতির ছুই পুত্র, অস্থরগণ বলবান 

ও দেবগণ দুর্বল থাকায় দেবগণ বললাভের উদ্দেগ্তে প্রজাপতির কাছে গিয়ে- 

ছিলেন--«দেবাশ্চ বা অস্থুয়াশ্চ প্রজাপতেদ্বপাঃ পুত্রা আসংস্তেহস্থযা ভূয়াংদো 

বলীয়াংস আসন্ কনীয়াংসো দেবান্তে দেবাঃ প্রজাপতিমুপধাবন্।৮১ 

যাক্কও বলেছেন যে, স্থর ও অস্থর উভয়েই প্রজাপতির সম্তান_ “সে (েঁবান- 

ক্জত তথ সুরাণাং সুবত্বমসোরস্থ্রানহ্থজত তদস্থবাণামস্থ্রত্বম্ ।”--স্থু অর্থাৎ ভাল 

জিনিষ থেকে স্থরগণকে স্্টি করেছিলেন প্রজাপতি, তাই স্থ্রগণের সুযত্ব, 

আর অস্থু অর্থাৎ মন্দ বস্ত থেকে অন্থ্রগণকে স্যটি করেছিলেন, তাই অস্থরগণের 

অস্থুবত্ব ৷ 

নন অর্থে প্রজাপতির দেহের উত্তমাংশ এবং অন্থ অর্থে শরীরের নিকষ্ট 
অংশ বা অধমাঙ্গও গ্রহণ করা হয়ে থাকে । কিন্তু অন্থ শবে প্রাণ বোঝায় । 

হ্থতবাং প্রজাপতির প্রাণ থেকে অস্থরের জন্ম--এ অর্থও গ্রহণ করা চলে । সুতরাং 

দেব ও অস্থুর একই পিতার উরস্জাত দুই বৈমাত্রেয় ভ্র/তা৷ ও ভ্রাতৃবংশ | মহা 

ভারতে এবং ভাগবতে বৃত্রাস্থব যজ্ঞা্দি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল । সুতরাং বৃত্রা্থর 

অগ্রিসস্তব__অগ্রিপুত্র । বিষুর কর্ণমল থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল মধু ও কৈটভ 

নামক দানবছয় । অন্থরবা সাধারণতঃ ইন্ত্রত্ব কামনা! করে ম্বর্গ জয় করলেও 
্রদ্ধা, বিষণ বা শিবের উপীসনায় বর লাভ করে শক্তিমান হয়ে থাকে । তারকার 
ব্রক্মার বরে বলীয়ান হয়েছিল। বাঁণ নামক অস্থুর রুদ্রের উপাসক ছিপ। 

রাক্ষমগণও অন্ুরদের সগোত্র। বাক্ষমাধিপ রাবণ প্রজাপতি ব্রদ্ধার পৌত্র 
মহষি পুলন্তের পুত্র মহাতপা বিশ্রবার শরুসজাত সন্তান এবং ধনাধিপতি কুবেরের 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । রাবণ কঠোর তপন্তায় এবং যজ্ঞানুষ্ানের দ্বারা গ্রীত করে 
ব্র্মার কাছ থেকে বর আদায় করেছিল। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ছিল 
'অগ্নিউপাসক। নিকু্ভিলা নামক স্থানে যজ্ঞাহুষ্ঠান ছিল মেঘনাদের ব্রত। 

স্থতরাং দানব ও ব্াক্ষম তথা অন্রদের আর্ধজাতির শক্র বা আর্ধধ্ম বিরোধী 
'অনার্ধজাতি বল! সমীচীন বোধ হয় না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহলাদ ত পরম 
১. ভাগ্ডমহা ব্রাঃ ১৮১২ 
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হরিতক্ত। প্রহলাদের পৌত্র বলির দানযজ্ঞ আর্ধধর্ম থেকে কোন অংশে ন্যুন 
ছিল না। 

যে অন্ুরজাতির সঙ্গে দেবতাদের চিরস্তন বিঝোধ সেই অকস্থ্ররা দেবতাদেন্ই 

বংশোগ্তব- দেবতার বরেই বলীয়ান,-এ সব গল্পের তাৎপর্য বোধ হয় এই 
যে স্থুর আর অস্থ্র মূলতঃ একই বস্ত,- উভয়ের উতৎন একই স্থান। বৈদিক 
প্রয়োগ থেকে এ সত্যটি ভাস্বর হয়ে ওঠে। খথেদে অনুর শব্দটি দেবতাদের 

সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে । ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ অসুর সংজ্ঞা 

লাভ করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিই। বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা 

বরুণ একজন অসুর _ 

ক্ষয়মন্মভ্যমন্থ্র প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কতানি |: 

_হে অসুর! হে প্রচেতঃ! হে রাজন! আমাদিগের জন্য এই যজ্ছে নিবাস 

করিয়া আমাদের কতপাঁপ শিথিল কর।২ রুদ্র হলেন ছ্টলোকের অস্থর-_ 

দিবো অন্তোসতক্থরন্ত বীরৈরিষুধ্যেব মরুতো রোদন্যোঃ ৩ 
--আমিও সেই ছ্যলোকের অস্থুরকে এবং তাহার অনুচরম্বরূপ দ্বর্গ ও পৃথিবীর 

মধ্যস্থলনিবাসী মরুদ্গণকে স্তব করি, লোকে যেরূপ তুণীর দ্বার শক্রগণকে নিরম্ত 
করে, তিনিও সেইরূপ বীর ( মরুদ্গণ ) দ্বারা (শত্রু নিরস্ত করেন )1৪ 

যক্ষামহে সৌমনসায় কুত্রং নমো তির্দেবমন্ুরং ছুবস্ত ৫ 

_চিত্তশাস্তির নিমিত্ত নমস্কার দ্বারা দীপ্তিমান অন্থ্র রুদ্্রকে যাগ করি। 

বরুণ যেমন অস্থুর, বরণের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্রও অস্থয়-_ 

ত্বং বিশ্বেষাঁং বরুণাসি রাজ। যে চ দেবা অসুর যেচ মর্তাঃ।৬ 

--হে অস্থর বরণ! তোমার যজ্ঞ যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে 

আযুধ সকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আম়ুধ হিংসা না করে ।৭ 

মা নো বধৈর্বরুণ যে চ ত ইট্টাবেনঃ কম্ধংতমন্থ্র ভ্রীণংতি ।৮ 
_হে অন্থর বরুণ! তোমার যজ্জে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে থে 

সকল আয়ুধ হিংসা করে, আমাদিগকে ঘেন সে আমুধ হিংসা না করে ।৯ 

অসাবন্যো অস্থর সুয়ত ছ্যৌস্বং...।১০ 

১ খখেদ--১।২৫।১৪ ২ অন্ুবাদ--রমষেশচঙ্র দত ৩ ধাখেদ---১১২২।১ 

৪ অনুবাদ--তদেষ € খাখ্েদ--৫1৪২।১১ ৬ এর ২২৭১০ 

৭ জনুবাদ--তদেবষ ৮ এ ২২৮১৭ ৯ অনুবাদ-তদের ১৭ ধখেদ--১৭।১৩২৪ 



৫৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

--হে অন্থর মিত্র! আকাশ ধাহাকে প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ হূর্ধ, তিনি 

তোম! হইতে ভিন্ন ।১ 

সমবেতভাবে মিত্রাবরুণ ও অস্থর-_ 

প্রসা ক্ষিতিরস্থর যা মহি প্রিয় খতাবানাবৃরতমা! ঘোষথো বৃহৎ ।২ 

_ হে অন্থর মিআ্রাবরুণ ! তোমাদের প্রিয় পৃথিবী ( যজ্ঞভূমি ) প্রকষ্টরপে 

নিমিত, সত্যরূপী তোমরা বৃহৎ যজ্ঞের গ্রশংসা কর । 

খথেদের সর্পপ্রধান দেবতা ইন্দ্র ও অন্থর _ 
তং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নন্ পাহপাহ্ন্থর ত্বমস্মান্।৩ 

হে ইন্দ্র তুমি ( জগতের ) এবং যে সকল দেবতা আছেন, তাহাদিগের 

রাজা, তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর, হে অস্থর তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।৪ 

প্রপন্তযমন্থর হর্ধতং গোরাবিষ্ভৃধি হরয়ে স্র্ধায় ।৫ 

_হে অসুর (ইন্দ্র)! গাভীগণের উৎকণ্ট স্থান উজ্জল স্কর্যের নিকট প্রকাশ 
কর।৬ 

এব! মহো অন্থর বক্ষথায় ব্ত্রকঃ পড় ভিরূপসর্পদিংদ্রুৎ |? 

হে অন্থুর ইন্দ্র! আমি বশ, প্রচুর হোমদ্্রব্য দিবার জন্য পাদচারী হুইয়। 
তোমার নিকট আসিয়াছি।৮ 

অগ্নিও অস্থররূপে বনিত-- 

পিতা যজ্ঞানামন্তুযো বিপশ্লিতাং বিমানমগ্রিঃ--" |৯ 

যজ্ঞের পিতা খত্বিগগণের নির্মাতা অস্থুর অগ্নি: | 

ত্বমগেো রুদ্বো অস্থুরো মহো''" 1১” 

--হে অগ্নি, তুমিই রুদ্র, মহান্ অস্থ্য | 

অগ্নির অপর মূতি হুর্ঘ ও অস্থুব বিশেষণ পেয়েছেন, __ 
ছবিধাস্থনবোহন্থযং হ্ববিদমাস্থাপয়ংত বৃতীয়েন কর্মনা ।১১ 

-_স্থ্ষের পুত্র শ্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্ধ দ্বারা স্বর্গবিৎ ও অন্ধ্র সূর্যকে 

ছুইপ্রকারে সংস্থাপন করিলেন (অর্থাৎ তাহার উদয়ের মৃতি আর তাহার 
অন্তগমনেব মতি ।1১২ 

১ অনুবাদ-্রমেশ চত্রদত ২ ঝথেদ--১।১৫১।৪ ৩ খগখ্বেদ--১।১৭৪।১ 

৪ অনুবাদ--রমেশচজ্ দত্ত ৫ ধখেদ--১০।৯৬।১১ ৬ অনুবাদ- তদের ৭ খখেদ--১০১1৭৯।১২ 

৮ অনুবাদ-তদেব ৯ ধর্েদ--৩৩৪ ১০ এ ২১৬ ১১ ধারে ১২ অনুধাদ-্তদেব 



দেব ও অস্থয ৫৯ 

আর এক অস্থর সোম- 

্রীস্ত স মূর্দেণ অন্থরশ্ক্র আরতে'*" ।+ 

_অন্থর সোম থেকেই ত্রিভুবন নিমিত হয়েছে। 
মোমে মীঢাং অস্থুবো৷ বেদ তৃমনঃ 1২ 

_ সেই অস্থুর সোম মনোবাস্থী পুর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন । 

শুক্রাং বয়ংত্যন্থ্রায় নিণিজং বিপামগ্রে মহীযুবঃ ।৩ 

__পৃুজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অস্থবের ( সৌম ) শুভ্রবর্ণ বিস্তার 

করিতেছেন ।5 

উতর যে অমলিতশক্তি স্থর্ধালোকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সেই 

শক্তিই উধার অন্থ্রত্ব-_ 

যত্তে জামিত্বমবরং পরশ্। মহন্মহত্যা অনুরদ্ধমেকম্ ৫ 

_ হেউষা! নিম়ে মন্য্য দগের প্রতি তোমার বদ্ব_ইহা তোমার মহত্বের ও 

অসাধারণ অস্থ্রত্বের লক্ষণ ।৬ 

তষ্টা যে বিশ্বন্জন, পৌঁষধণ ও পরিবর্ধন করে থাঁকেন তদ্বারা প্রকাশিত হয় 

তার অস্থ্রত্ব- 

দেবস্ুষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোঁষ প্রজাঃ পুরুধা! জজান। 

ইম] চ বিশ্বা ভুবনান্স্ত মহদ্দেবানামন্থরত্বমেকম্ ॥? 

-_সকলের প্রেরক, নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্দেব বন্প্রকারে পুত্র উংপাদন 

করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাহার, দেবগণের মহৎ বল একই ।৮ 

অন্গবাদক এ স্থলে অস্থুবত্ব শবের অর্থ "বল করেছেন । কিন্তু অন্থরত্ব ও দেবত্ব 

একই কথা। সমষ্টিগতভাবে দেবগণও অস্থর-- 

সংশামি পিত্রে অন্যায় সেবম্-'- 1৯ 

_-অস্থর দেবগণ পিতা ম্বরপ, তাহাদিগের স্থখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ 

করিয় থাকি ।১০ 

পরো! দেবেভিরথরৈরধদস্তি ।১১ 
যতি 

১ খখেদ--৯1৭৩1১ ২ ৯৭৪1৭ ৩ ধখেদ--৯1৯৯1১ 

৪ অনুযাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত ৫ ধঙ্বেদ--১০1৫৫।৪ ৬ অনুবাদ রমেশচন্র দত 

৭ ধাখেদ-”৩।৫৫।১৯ ৮ অনুবাদ--তদেব ৭ খগথ্েদ-- ১০।১২৪।৫ 

১০ অঙ্গুবাদ--ঙদেব ১১ ধাখেন- ১০1৮২1৫ 



৬০ হিন্দুদের দেবদেবী : উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

-শযাহ! অন্থুর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া আছে ।5 

যদ্বাভিপিত্বে অস্থরা! খগ.যতেছদির্ষেম বি দাশুষে |২ 
__হে অন্থ্রগণ ! যেহেতু যজ প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ গামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান 

করিয়াছ*** ৩ 

কেবল দেবগণ নন, দেবগণের প্রতীক যে যজ্জ সেই যজ্ঞও অন্থর _ 

অস্ত সনীল1 অস্থ্রস্ত যোনৌ সমনে আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ 1৪ 

_এই যজ্ঞ (অন্ুরের যোনি ) তাহাঁতে সকল দেবতা আসিয়। তুল্যস্থান 

অধিকার পূর্বক নানাবিধ শুভকন দান করিবার জন্য আস্থন, তাহা হইলেই আমি 

বলশালী হইব 1৫ 

এইরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়] ঘায়। এই উদ্ধৃতি থেকে দেখ! যায় যে 

খগ্েদের দেবতাদের অনেকেই অন্থর সজ্ঞ| লাভ করেছেন, অতএব অস্থুর শনটিকে 

দেবশবের সমার্থক বলে গণ্য কর] যেতে পারে । 

অনু শবের অর্থ প্রাণ -- 

ততোহস্থ জঘনাৎ পূর্বমন্থরা জজ্জিরে স্থৃতাঃ | 

অন্থঃ 'প্রাণঃ স্থৃতো বিপ্রান্তজজন্মানশ্চতোহরুন্থাঃ ॥৬ 

_ পূর্বকালে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অন্থবগণ জন্মেছিল, অস্ক শবের অর্থ 

প্রাণ, যেহেতু প্রাণ থেকে জন্মেছে, সেইজন্য তার৷ অন্ধ্র নামে খ্যাত। 

সায়নাচার্ধ অনুর শব্দের ছুটি অর্ধ কয়েছেন, -একটি অর্ধে শক্রবাতক --“অন্থ্রঃ 

অস্থু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রনিত্যন্থরঃ ৷” 

আর একটি অর্থে অস্থ্র প্র/ণদাতা _“অস্ন্ প্রথণান্ রাতি দদাতীত্যন্থুরঃ 1”৭ 
যাক্ষ অন্থুর শব্ের ব্যাখ্যায় বলেছেন,__ 

অন্থরা অনুরতা স্থানেম্বন্তা স্থানেভ্য ইতি বাপি বান্থবিতি প্রাণনামাস্তঃ 
শরীবে ভবতি তেন তদস্তঃ ৮ 

--অন্ুরগণ স্থান সমূহে অ-ন্-রত (নুষ্ভাবে বত বা অবস্থিত নহে ) 
স্থান সমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত (বিতাড়িত) ইহ1ও অস্থর শব্দের বুখপত্তি হইতে পারে 3 

শিপন পপ 

১ অন্বাদ-রমেশচন্ দত্ত ২ ধখেদ--৮২৭২৯ ৩ অনুবাধ--তদেব 

৪ ধাখেদ---১০।৩১।৬ ৫ অনুবাদ--স্তদেব ৬ বার়ুপুরাণ ৯1৪ 

৭ ধাথ্েদ ১1৩৫৬ (ধাকের ভা) ৮ নিরুক্ত---৩৮.৩ 



পেব ও অসুর ৬১ 

অথবা! “অস্থ? শব প্রাণনাম্ শরীয়ে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত $ সেইহেতু শরীরে 
অন্থর প্রাণের ) অবস্থিতি অন্থরগণ অন্ুমান্ ( প্রাণবিশিষ্ট )।১ 

যাস্ক-কৃত অর্থত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় অর্থ অর্থাৎ পপ্রাণময়” অর্থই গ্রহণযোগ্য । 

স্দ্দম্থামীর মতে *অস্থ' শব্দের উত্তর মত্র্থায় ব প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন অস্থর শবে 

প্রাণের বনুত্ব জ্ঞাপিত করছে । স্তরাং অস্থর শব্দে প্রাণময় অথই পরিষ্ফুট | 

নিঘণ্ট,তে অনু শবের অর্থ প্রজ্ঞা ।২ যাস্কও অন্যত্র গ্রজ্ঞার্থে এবং দানার্থে অস্থর 

শব্দ নিষ্পন্গন করেছেন-__ 

“অন্থরিতি গ্রজ্ঞা৷ নাম, অস্যত্যনর্থান্ অস্তাশ্গন্তামর্থাঃ 8৮৩ 

--অস্থ শব প্রজ্ঞাবাচক, অনর্থ দূর করে অর্থ বা সম্পদ নিক্ষিপ্ত করে, এই 

অর্থেও অনুর । 

স্মরণ করা যেতে পারে সায়নাচার্যের মতে দেব শব্জের একটি অর্থ দানাদিগুণ- 

যুক্ত,_অর্থাৎ ধন দান কেন ধিনি। অনর্থ নাশ এবং কাম্যঞ্চল প্রদ্দান দেবতাদেরই 
কর্ম। 

অস্থর শবের প্রকৃত অর্থ প্রাণময় বা চৈতন্যময়__স্ৃতরাং তেজোময় । অতএব 

অস্থর ও দেব শব্ধ সমার্থক এবং অস্থর শব্দটা দেবতার বিশেষণ হিসাবেই প্রযুক্ত 
হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই | অমূল্যচরণ বিষ্াভুষণ লিখেছেন, প্রথম 

প্রথম অন্থ্র শব বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাব্ঞ্ক ছিল। বৈদিক 
যুগের গোড়ার দিকে খাহারা! খুব ঝড় হইতেন, তাহার] অস্থ্য় উপাধিতে ভূষিত 

হইতেন। মরুৎ, গ্যোঃ, বরুণ, তৃষা, অগ্নি, বায়ু, পুষা, সবিতা, পর্জন্য-_ ইহারা 
সকলেই বেদে সম্মানস্চক অনুর পদবাচ্য ছিলেন ।৮৪ 

খ্যাতিমান বাজারাও অসুর সংজ্ঞায় অভিহিত হতেন। বাম নামে একজন 

রাজা অস্থর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন,_ প্র বামে রেচমন্থরে-"" 1৫ 

কিন্ত অস্থুর শব্দ পরবর্তীকালে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে । খথ্েদেই অস্থর 
শব'টী দেবতাদের শক্ররূপে ব্যবহৃত । দশম মগ্ডলেই সাধারণতঃ হীনার্ধে ব্যবহৃত 
অন্থুর শবটা লভ্য। ত্রকটি খকে খাি বলেছেন-_- 

“নির্যায়া উ ত্যে অন্থুরা অস্ুবন্-.- 1৮৬ 

-আমি আসিলে অন্থ্রগণ শক্তিহীন (মায়াহীন ) হইয়া গেল।+ 
১ অনুবাদ-_অমরেম্বর ঠাকুর ২ নিরুত্ত-_-৩৯ ৩ নিরুক্ত-_ ১০।৩৪।৩ 
৪ ভাবত সংস্কৃতিরা উৎসধারা- পৃঃ ২০৭ ৫ ধথেদ--১০1৯৩।১৪ 

৬ অন্ুবাদ--তদেব ১০1১২৪।৫ ৭ অনুবাদ- রমেশচন্ত দত্ত 



ই হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

অন্থ্রদলের দলপতির নাম পিগ্রু ৷ 

প্রিপ্রোরন্থ়্ন্য মায়িন ইন্দ্ো ব্যাস্যচ্চকুবী খজিশ্বনা |১ 

_ইন্দ্র খজিশ্বা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিগ্রু নামক মায়াবী 

অহ্থরের বলবীর্ধ নষ্ট করিয়া দিলেন ।২ 

অস্ুরদের বধ করাই এই সময়ে দেবতাদের কর্তব্য হয়েছিল । 

হত্বায় দেবা অন্থুযান্যদয়ন্দেবা দেবতমভিরক্ষমানাঃ ।৩ 

_দেঁবতাগণ যখন অন্থ্রদ্দিগকে বধ করিয়! প্রত্যাগমন করিলেন, তখন 

তাহাদিগের অমরত্ব পদ রক্ষা পাইল ।৪ 

যথা দেব! অস্থরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিবে | 

_যখন অন্থরের। প্রবল হইল, তখন দেবতারা! শ্রন্ধী অর্থাৎ বিশ্বাম করিলেন 
যে ইহার্দিগকে বধ করিতে হইবে ।৬ 

সর্ধদেব একজন অন্থ্রহ1? অর্থাৎ অন্থর ঘাতক -_- | হৃর্ষের মত ইন্ত্রদ ও 

অগ্নি* ছিলেন অস্ুরক্স। 

ইন্দ্র ও বিষু, বচি নামক অন্থরের বিপুল সৈন্যদলকে ধবংম করেছিলেন - 
শতং বচিনঃ সহন্্ং চ সাকং হো! অপ্রত্যন্থরশ্ত। বীরান্। ১০ 

- তোমরা (ইন্দ্র ও বিষণ * বচিনামক অস্থ্রের শত ও সহন্র বীরকে, যাহাতে 
তাহার! আব প্রতিদ্বন্বী হইতে না! পারে, এরূপ বিনাশ করিয়াছি ।১১ 

অহবর! মায়াবী । তাদের মায় বিস্তারকারীরূপেও উল্লেখ কর। হয়েছে । 

পতংগমক্তম ্থরন্ত মায়য়। হৃদ পশ্যান্ত মনসা বিপশ্চিতঃ |১২ 

_বিদ্বানগণ মনে মনে আলোচন। পূর্বক মানসচক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, 
দেখেন অস্থরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে ।১৩ 

মনীষী রমেশচন্দ্রের মতে যে হুক্তগুলিতে অনুর শব দেববিয়োধী অর্থে প্রযুক্ত 

হয়েছে পে স্ুক্তগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের, “দশম মণ্ডলের শেষভাগের 

১ থখেদ--১০।১৩৮।৩ € অনুবাদ-_-তদেৰ ৩ খাখ্বব--১০1১৫৭।৪ 

৪ অনুবাদ--তদেব ৫ খাণ্েৰ--১০1১৫১।৩ ৬ অনুবাদ__-তদেব 

৭ ঘাথেদ---১০।১৭০।২ ৮ এ ৬১২২৪ ৯ খধর্েদ--৭১৩১ 

১০ শ্রী --১০৯৭৫ ১৯ অন্ুবাদ-্্রমেশচজ দত্ত ১২ এ ১১৭৭১ 

১৩ অন্ুবাদ--রমেশচঙ্ দত্ত 



দেব ও অসুর ৬ও 

কৃক্তগুলি প্রায়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক । স্থতরাং সেই হুক্কে “অন্থর' শদ অনেকট! 
পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।”১ দশম মণ্ডরকে পরবর্তী কালের রচনা বলে 
স্বীকার করুলেও অন্য মণ্ডলেও ছু-একবার অন্থর শব দেব-বিয়োধী বা দেবতার 
শক্ররূপে উল্লিখিত হয়েছে | বেদে ১৫০ বার অস্থর শব্দ আছে। সবই ভাল অর্থে 
প্রযুক্ত । কেবল ১৫ বার ছুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত 1” 

অন্থর শবে যে মূলতঃ দেবতাকেই বোঝান হোত তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

পরে অহ্থর শবে দেব-বিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে । দেশা ও বিদেশী 

পণ্ডিতবর্গ এ সত্য স্বীকার করেছেন । দেববাচক অন্ধ্র দেব-বিযোধী হয়ে উঠলো! 

কেমন করে? কেউ মনে করেছেন, দেবান্থরের সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভারতে 

নবাগত আর্য ও ভারতের আদিম অধিবামী অনার্দের সংগ্রামের ইতিহাস। 
আবার কেউ বলেন, দেবপুজক ও অন্থ্র পৃজক এই ছুইস্ বলে বিভক্ত হয়ে আর্ধবা 
নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং দেবপুজকরা অহ্র-পৃজকদেক 
পরাভূত ও বিতাড়িত অথবা বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

“যতদিন দেব ও অন্থর“মিল ছিল, ততদিন অস্ুপ্নী বলিলে মর্ধাদা, প্রভাব 

বুঝাইত। কিন্ত যখন মনের অমিল হইতে লাগিল তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি 
আকর্ষণ ভূলিয়! গেলেন। উভয় দলে বেশ শক্রতাও চলিতে লাগিল। প্রথম 

প্রথম এক একজন অস্থরের সঙ্গে এক একজন দেবতার বুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা 
ও অন্থর দলের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । যুদ্ধে 
গোড়ায় অনুর দেবতাদের জালাইয়া মারিতেন। শেষে দেবতারা বহুকষ্টে ছলে 

বলে কৌশলে জয়ী হইলেন ।”৩ 
“০0006 60096 929 06109: 41580. 01809, 80008 ০1 0000 দাওতে 

706 88 &05800৩3 83.61195, ডা০ 1100 10906100, 100 958:১ 01 09691 
8590. 60093 10. 699 [59389 ৪0:96 01 00:0১ 61008 008 ৪09৪০%1- 

9010 60 609 0:6190303 59210 (81605 ৪:59 10953:8)09198৪ ৪৪ &0. 80990 

%৪ 656 [২5910 &:5808. 1306 6095 9: 18690 107 6089 1%6692, ৪2৫. 

981190 10 609 00%69101 09009 01 88088, 102388 800. 1088508, 692038 
210, 9980080 60 17859 0992 8001890 60 11 709:80108) 887888 ০05 

01511189508 100 88 006 009 আ1610 56010 45808 10 791181058 

১ খরখেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, পৃঃ ১৪৯৭, ১1৫1৪ ধকের টীক। 
২ ভারত সংস্কৃতির উৎসধার1--পৃঃ ২১ ৩ তদেষ 



৪ হন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

8612681706206 02 100 20971010560 ৫1116976176 291181008 ₹7668 8100 0096: 

₹60. 016167928 ৪0018] 009$0709....+ 
ডঃ কীথ লিখেছেন, “1৪ 91181 00000620501 6৪ 8০৪৪ ৪:৪ 9) 

880758১ €& 58809 €:০01), 100 1099] ছি 226 20069 10100015609 61018709601 

ড6:209, 800 00086 07181708115 20555 2080 & &০০০ 00980108, 0০0৮ 

সা 10109101085 10856 16810 09£:8060. 05 101810£ 89880018160 18 619 

00099961000 01 0151159 001031708 8101)1150. 10:৪1] 91008.৮২ 

অপর একটি মতে আর্গণ ভারতে উপস্থিত হবার আগে অস্থ্র উপাসক 

ছিলেন এবং ভারতে আগমনের পূর্বেই এদের মধ্যে 'দেব+-এর আবির্ভাব হয়েছিল। 
ইরানের বোঘন্ কোই (79০8788 ০) লিপি (আঃ খুঃ পৃঃ ১৪০০ অব) 

অনুসারে ইন্দ্র ও নাসত্য ( অশ্বিদ্বয় ) দেব এবং মিত্রও বরুণ অস্থ্ররূপে চিহ্ত 

হওয়ায় কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন যে প্রথমে ইন্দো-ইবানীয় গোষ্ঠীতে দেব 
ও অন্থর সমানভাবে পৃজিত হতেন ; পরে দেব-পৃূজক ও অস্থ্র-পূজকদের মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অস্থর পূজক গোঠী ইরানে অবস্থান করতে থাকেন এবং 

দেব-পুজক গোষ্ঠী ভারতে চলে অসেন । সেইজন্য স্বল্প সভ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দেব-পূজক 
আরধগোী অস্থরদের ঘ্বণা করতেন। 
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দেব ও অন্ধ্র ৫ 

অস্থর একই । দেব শের অর্থ দীপ্িমান্- প্র-কাশমান্ - ন্ব-প্রকাশ আর অন্ধ্র 
শবের অর্থ প্রাণময়। দীপ্তি বা তেজ অথব! সূরধাগ্লির কিরণ বৈদিক দেব-কল্পনার 
মূলীভূত আশ্রয়, আর সেই দীপ্তি বা তাপশক্তিই প্রাণরূপে বিভাদিত। সবং প্রাণ 
এজতি নিঃস্ুতম্১-_সকল প্রাণই পরম প্রাণ অর্থাৎ সূর্য থেকে প্রকাশিত, তাই 
অন্থর ও দ্বেব সমার্থক ৷ সকল দ্বেবতাই সূর্ধাগরির অংশহ্বরূপ । স্্ধাপ্নিই ত প্রাণরূপে 

বিশ্বব্যাপ্ত। যান্ক সর ও অনুর পৃথকরূপে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু খখেদে অসুর 

শব আছে, স্বর শব নেই। অন্থুর থেকে “অ+ বর্ণটি কেটে নিয়ে সর শব্দ নিম্পন 

করা হয়েছে । এই প্রক্রিয়াকে “বিষমচ্ছেদ* বলেন ভাষাতাত্বিকগণ । “অনুর শব 

মৌলিক। ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞ্থ উপসর্গ মনে করিয়া বিষমচ্ছেদের কলে 
“সুরু, (- দেবতা ) শব উৎপন্ন |” 

স্থতরাং এক অস্থুরকে ভাগ করেই সর ও অসুর হয়েছে। এইবপ 

বিভাগের মূলে প্রাচীন আধগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অলিখিত বিবাদের ইতিহাস বর্তমান 
বলে অনেকেই অহ্থমান করেন । মনীষী রমেশচন্ত্র দত্ত 'বলেছেন, “আদিম আর্যগণ' 
উপাশ্তদিগকে অস্থর ব| দেব বলিতেন | পরবে সেই আঁর্ধদিগের মধ্যে একটি বিবাদ 

ও বিচ্ছেদ হইয়। ছুইটি দল হইল এবং এক দলের লোক অন্যদদলের উপাশ্দিগকে 

নিন্দা করিতে লাগিল। সেই ছুই দলের একদল ভারতবর্ষে আসিলেন, তাহারা 
প্রাচীন হিন্ুগণ, অগ্যদলে প্রাচীন ইরানীয়গণ | ইবানীক্পগণ উপাশ্তদিগের সাধারণ 

নাম অহুর দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপান্ত 'দেবগণ'-কে নিন্দা করিতে লাগিলেন 

এবং হিন্দুগণ উপাস্তদিগের নাম “দেব দিলেন এবং ইরানীয়দিগের উপাশ্ঠ *অস্থ্র'” 
দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। 

কিন্ত কেবল উপাশ্তদিগের সাধারণ নাম ধরিয়া এই পরম্পর নিন্দা চলিতে 
লাগিল; বরুণ, মিত্র, অগ্নি, স্র্ধ, বায়ু, বৃত্রহস্তা অর্ধমা, সোম প্রভৃতি যাহারা প্রাচীন 

আর্ধদিগের উপাশ্ত ছিলেন, তাহাদের উভয় দলই উপাসনা করিতে লাগিলেন” 
হিন্দুগণ তাহাদিগকে দেব বলিয়া! উপাসনা করিতে লাগিলেন, ইরানীয়গণ তাহা” 

দিগকে “অনুর বলিয়! উপাসনা! করিতে লাগিলেন। স্থৃতরাং কেবল “দেব ও 

“অস্থ্র' এই সাধারণ নাম লইয়া ছুই দলে বিবাদ ।”৩ 

১ কঠোপনিষৎ_-১১১২ 
২ ভাষার ইতিবৃত্ত--ডঃ লুকুমার সেন, ১১ শ সং, পৃঃ ৫ 
৩ খগ্ছেদের বঙ্গান্ুবাদ-_১ম, পৃঃ ৫৬, ১২৪১৪ খকের টীকা। 

€& 



৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, দেব ও অস্থর অথবা দেব-উপানক ও অন্ব-উপাসক হন্গি 

বিবাদ করে পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, একদল ইরানে অবস্থান করে 

থাকেন ও অন্যদল ভারতে প্রবেশ করে থাকেন, তবে ভারতীয় হিন্দুদের প্রথম 

এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা সাহিত্য খথেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান 

দেবগণ অন্তর সংজ্ঞ। লাভ করলেন কেন? শব্দের উপাস্তের নাম নিজেদের 

উপান্চদের সঙ্গে সংগ্লরি৯ কর কি সম্ভব? তাই যদ্দধি হয়, তবে সেই অনুযই অল্প 

কয়েক স্থানে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় কেন? যদি দেব ও অস্ুর-পুজকদের মধ্যে কোন 

স্ঘর্ষ হয়ে থাকে ( সম্ভবতঃ এরূপ কোন ব্যাপারই ঘটেছিল ) তাহলে নে সংঘর্ষ 

ভারতেই হয়েছিল এবং অস্থর-পৃূজকগণ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরান অঞ্চলে 

বসবাস করেছিলেন, একপ অন্মানই সঙ্গত বোধ হয়। এমনও হতে পায়ে 

ভারতীয় আর্ধগণের একটি বিক্ষু্ধ গোষ্ঠী ভারত পরিত্যাগ করে ইবান অঞ্চলে বসতি 

করার কালে নিজেদের উপান্তগণকে ভারতীয় গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপতাবশতঃ অস্থ্র 

নাম দিয়েছিলেন । বিপরীত অঙন্মান যুক্তিসম্মত হতে পারে না। বোঘস্ কোই 
( 8০981,8৪ ৮০1 ) লিপিতে বৈদিক দেবতার নাম, বৈদিক শব্দ ও সংখ্যার উল্লেখ, 

মিষ্টাণি রাজবংশের যে পত্র তেল-এল-অমরনার থেকে পাওয়া গেছে তাতে এবং 

পরবর্তীকালে যে কাশীয় জাতি মিডিয়! থেকে ব্যাবিলন পর্ধন্ত অধিকার করে পাঁচশ 
বৎসর রাজত্ব করেছিল সেই কাশীয় রাঁজবংশে রাজাদের নামগুলি ভাবতীয় নামের 

সদৃশ | হুবিয়স্ ও মরিতন দেবত। এবং সিমলিয় অর্থাৎ হুর্য, মরু এবং হিমালয় 

এদের কাছে স্থপরিচিত। এ থেকে কি এই অন্রমান সঙ্গত নয় যে ইয়ানীয়গণ 
ভারত থেকেই গিয়াছিলেন ইরান অঞ্চলে? ভারতে আপার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হলে 
কাশীয়দের পক্ষে সিমপিয় বা হিমালয়ের উল্লেখ কি সম্ভব হোত? পণ্ডিত 
অমূল্যচরণ লিখেছেন, “ন্ৃতরাং মিটানির সহিত আর্দের সম্পর্কে ভারতবর্ষে 

€পাঁছিবার পূর্বে এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্ধদের ধর্ম 
পারস্ঠের মধ্য দিয়া এশিয়] মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্ধধর্ম বরাবর 

এশিয়া মাইনয়ে গিয়াছে ।৮১ 

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বৈদিক আর্ধরা বহির্ভারতীয় ব'লে যে রায় দিয়েছিলেন, 
'সেই রায়কে আজও আমরা অন্রান্ত বলে মেনে চলেছি। ভারতবধীয় অধিকাংশ 

পত্তিতই গড্ডালিকায় গ! ভাসিয়ে চলেছেন। কিন্তু বিশাল বৈদিক লাহিত্যে 
১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা-_পৃঃ ১৯ 



দেব ও অনুর ৬৭ 

বিশেষতঃ প্রাচীনতম খক্সংহিতায় বহির্ভারতের কোথাও যে ছর্ধনিবাসেয় একবিদ্ছু 
উল্লেখমাত্র নেই, এটা কেমন করে সপ্ভব হোল? কেবলমাজ্র ইরান, পারস্য ও 
কোন কোন ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে অল্প বিস্তর সাদৃণ্ঠ, ধ্বনিসাম্য অথবা সংস্কৃতি- 

গত সাদৃশ্ঠ থেকেই কি নিঃলন্দেহে বলা যাক যে বৈদিক আর্ধর! ভিন্ন দেশবাসী 

ছিলেন ? কোথায় তাদের প্রাগীন নিবাস ছিল, এ বিষয়ে পপ্ডিতরা একমত হতে 

সক্ষম হন নি আজও । ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে 

দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না করার পক্ষেও ত কোন জোরালো 
যুক্তি পাওয়া যায় না। ভাষাতাত্বিকর! ইন্দো-ইউরোপীয় ( [910 130:098 ) 

নামে এক প্রা দক অজ্ঞাত ভাষ/গোষ্ঠীর কল্পনা করে নিয়েছেন, যদিও সেই 

ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর ভাষা আজও বিশ্বের অগোচরে । অতএব দেবাস্থবের 

সংগ্রাম-জনিত ঘটনার পরিণামে আর্দের ভারতে আগম্ধন, এ কাহিনীর যথার্থতা 

সংশয়ের বিষয় । ইবানীয় ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তা অবশ্থই ধথেদের পরবর্তীকালের, 
এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধো মতান্তর নেই। আবেস্তায় অর মজদ্  অন্থ্র মহান ) 

প্রধান দেবতা হলেও বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে আবেস্তান্স ধর্মাচরণের মিল প্রচুর । 
ডঃ অবিনাশচন্্র দাশের অভিমতটিও এ বিষয়ে প্রপিধানযোগ্য । তাঁর মতে 
ইন্দ্রউপাসক ও ইন্দ্-বিবোধিদলের মধ্যে সংঘর্ষে পরিণামে ইন্দ্র-উপাসনার 

বিরোধীরা ভারত ত্যাগ করে পারস্ত-ইরান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি 
লিখেছেন, 409 &5019206 [06318 0: [801803 118690. 10078 800. 1018 

/0781010 020 00067108%1 £0010978১ 10998%056 61065 010. 1006 1179 6০ 8159 

[09999691099 6০ ৪27 09185 ০0৮91: 19 800 0109 900. 1709009১ 6067:9 ৪ 

%091181003 8001300, 20. 8001906 916৯-9100100, আ1)10) 0151090 686 

8৮550. 90090200165 1060 1)036119 10%:5168, %09 ত%৪ 866917090 51$% 

95010 01669105993 01199111032 8071 [00609] 1796190 800. 790:10011)96108 

&৪ 60 1980 60 & 1008 800 010005 ৪7199 আ11010 69200108660 0015 

261) 6069 216100666 6300018100 01 19981 1১781)01) 1000 98065-910015, 

0018 ৪3 £8£81090 ০ 610900 ৪৪ 910900% 01108010100 800. 01181 ০ 

906 0091৪ 01 9511, 10 18096 95 810 4305 10 ঠ135 81170118%7 861009১ 0864 

1) 166৮ 55০10 108181709, 6805 90015819706 08:81 ০:০0 89108 

[081৯১ 

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতও সিদ্ধান্ত করেছেন যে জরথুস্থপন্থী ইবানীক়্গণ 
ভারতবর্ধ থেকেই চলে এসেছিলেন । আচার্য মোক্ষমূলর (১1%:0০0119£) এই মতের 
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ফ্মর্থক। তার বক্তব্য 8 459 20:085616108 915 & 001005 1000 0২661 0 

10018. [77095 1780. 70690. 60986809100 & 61005 16 609 09001 

১089 990:89 8010651185৩ 10860. 10198917660. 60 0৪ 12. 8158 (608, 4 

80)01800) 6001 01806 820 6109 20£088611508 101825690. ₹09৪6-10:0 6০ 

£10100516 €0৫. 08818. ১ 

আচার্ষ মোক্ষমূলর আরও বলেছেন, “86111 10016 ৪9:100108 1৪ 6759 ৪110118- 

৮165 0969610 29:818 800. 179015 10 911£1010 800 0056101080৫ 

00100 60 1000-1001070990 10661010 8176 দা01:81)10060 20092 606 

89016 1081095 110 98081016900. 2600 5 &00. 608 008,089 ০01 50028 ০£ 

6006 10086 850190. 630798810108 110 98108116100 1090088 01 61] 91168. 

10 2904 0015 89:598 60 ৪8615086060. 609 09005106100; 6786 দা৪ 20859 

0919 6006 08081 68068 ০1 80101800 01010 88108786980 ৪ 001000000169 

80৪6 1380. 01009 19692 001690-”২ 

ডঃ হগ (7808৮ ) একই অভিমত পোঁষধণ করেছেন । তার বক্তব্য £ 41179 
80068601501 606 1318102087088 800. 60089 01 0087818 ( 6118 800167. 
[15018105 ) 21590 ৪৪ 0:08] 60088 06890910115 60866062105 81108 

দা9৪ 80661107 6০ 605 002001086৪8 01 6106 1068৪ 800. 6105 9088১ 10101) 

8:৪9 80 (28006061% 12090610090 |) 6106 13:91010081089১ 61:89 10/009: 

[80288861716 6109 810008, 6109 15669: 6106 [1901608, ৩ 

দেব-পূজক ও অস্থর-পূজক অথবা! ইন্দ্র পূজক ও ইন্দ্রবিরোধীদের বিবাদের, 
ফলে অস্থর-পূজক বা ইন্দ্রবিরোধীবা ভাবত ছেড়ে ইরান অঞ্চলে চলে 
গিয়েছিপেন_ এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য মনে হয়। অস্থর-উপাসনা থেকে 

আসীবীয় জাতি বা আশীরীয়। দেশ এমন কি আসিয়া বা এশিয়। নামও আসা 

সম্ভব । 

কিন্তু অসুর নামে কৌন অনার্য জাতির কষ্টন। নিতাহুই হাশ্ুকর। খথেদে দাস, 

দ, দ্য গ্রভৃতি জাতির উদ্লেখ আছে। এরা! সাধারণতঃ দেববিয়োধী | বৃত্র, 

বল, শহ্বর,। নমুচি, পিগ্রু প্রভৃতি দেববিরোধিগণের সর্দার ছিল। যদিও 
ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস বলেছেন যে, এরা আর্গো্টরই শাখা, তথাপি এদের বাস্তব 

কোন অস্তিত্ব ম্বীকার বরা জস্তব নয়। এয়াই পরে অহুর নামে পরিচিত হয়েছে, 
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দেব ও অস্থর ৬৪ 

পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে । অস্থর, দানব ও দৈত্য সমার্থক শবে পরিগণিত হয়েছে। 
কিন্তু গ্রকুতপক্ষে দেবতাগন যেমন কোন শরীরী জীব নন, দানবগণও তেমনি 
কোন শরীরী জীব নয়। পণ্ডিত অমৃল্যচরণ লিখেছেন, “অধিকাংশ স্থানেই 
দেখিতে পাওয়! যায়, দহ্যরা অলৌকিক শত্রু, অল্পসখ্যক স্থানেই তাহার! মানুষ । 
বেদ হইতে বোঝা যায় যে, আর্ধ ও দস্থ্যদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সভ্যতা ও 
জাতিগত পার্থকা নয় _-০1$ ধর্মগত পার্থক্য |”: 

ৃতর, শত্বর, নমূচি প্রভৃতি অলৌকিক দৈবশক্তিয় অপ্ৌকিক প্রতিবন্ধক হওয়া 
সত্বেও পরবর্তাকালে অস্থর নামক একশ্রেণীর দেববিয়োধী শরীরী জীবে পরিণত 
হয়েছে । 

পূর্বেই বলেছি, বৈদিক তথা! ভারতীয় দেবকল্পনার উৎসে বয়েছে স্র্যাপ্নির 
গুণকর্ম। যে প্রাকৃতিক শক্তি সুর্ধাঘির গু7 বা শক্তি প্রকাশে বাধা! হি করে 

তারাই দন বা দহ্থা পুরাণে অন্য বা দানব। ক্ষ্ধামির মেঘসটি ও বারিবর্ষণ- 
ক্ষমতা ইন্দ্র; তাঁর শক্তির আবরক-বুন্ধ আকাশ জাবৃত করে বর্ধণহীন মেঘে 
পৃথিবীকে অন্ধকারে আবৃত করে আলোক অপসারিত কিরে বর্ধণশক্তির প্রতিবন্ধক 
বৃত্র তাই ইন্দ্রের ও পৃথিবীর শত্র _ন্ুতরাং দানব ও অন্তর | শ্বরের নিরানববইটি 
দুর্গ ইন্দ্র ধবংস করেছিগেন। শহ্বরাস্থরের দুর্গ স্তবকিত মেঘ । শন্বর তাই বর্ধণবিযোধী 
শক্তি । পুরাণে শ্রান্থরের হস্ত। শ্রীকষেের পৌঁত্ত প্রায় । বল ইন্দ্রের গাভী হরণ 
করেছিল, ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গাতী উদ্ধার করেছিলেন | হুর্যরপী ইন্দ্র বল বা 

শক্তিশালী অন্ধকারের গুহা থেকে গাভী ও রশ্মিলমূহ উদ্ধার করেছিলেন । রামায়ণ 
স্যবংশজীত রামচন্দ্র যেমন সূর্য বা ইন্দ্রের প্রতিরূপ, তেমনি বাবণ বঝ] গর্জনকানী 

বৃষ্টিহীন মেঘ বৃত্রের রূপান্তর । প্রাকৃতিক শক্তি এইভাবে দেবতাদের কার্ধের 

ব্যাঘাত হষ্টি করেছিল -_তাই দস্থা, দাস প্রভৃতি আযাখ্যা পেয়েছে । দেবতাদের অস্থুর 
সংজ্ঞা অপ্রচলিত হতে থাকলে সম্ভবতঃ আর্গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 

বিবোধের কলে একদল অন্থ্র-উপামনা ও অন্তদল দেব-উপাসনাকে ধর্মচর্যার 

অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । ফলে দেব-উপাসকদের কাছে অস্থর বা 

অহ্র-উপাসক দেব.বিরোধিরপে প্রতিভাত হোল । এই বিরোধের সুত্্পাত 
খখেদের যুগেই দেখ। গিয়েছিল । সেইজন্যই খখেদেই অস্থর শব্ধ ছুটি বিপরীত 
অর্থে বাবহৃত হয়েছে । মনে হয়, ছই বিরোধী গোষ্ঠীর রচনায় একই শব ছুই 
১ ভারত সংস্কৃতিক উৎসধার! পৃঃ ২৬ 
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বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত । অন্ুযূ্উপাসকর] সংখ্যায় অল্প থাকায় অথবা খখেদের 

যুগের শেষভাগে ছুইগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত দেখা দেওয়ায় অন্থর শব্দ অপকুষ্ট অর্থে 
কমই ব্যবহৃত হয়েছে । শেষে হয়ত অস্থর-পূজকদের আর্ধভূমি ছেড়ে উত্তর- 

পশ্চিমে নৃতন আশ্রয় খু'জতে গৃহত্যাগ কল্পতে হয়েছে । দ্েব-পূজকদের কাছে 
অস্থর শব দহ, দাস, দস্যু ইত্যাদির সমার্থক হওয়ায় কায়াহীন দেবতার যেমন 
বন্রূপ কল্লিত হয়েছিল, তেমনি কায়াহীন দৈবশক্তির বিরোধীশক্তিরও বন্ধ 

বিচিত্ররপ কল্পিত হয়েছিল। যুগে যুগে পুরাণে-কাব্যে অস্থর্বা দেব-বিরোধীরূপেই 
চিত্রিত হতে লাগলো । কিন্তু দেব ও অস্থুরের একাত্মতা এবং সগোত্রতা তাদের 

জন্মের ইতিহাসের স্ত্রেই মাত্র লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো । 

বৌদ্ধ ধর্ষে বুদ্ধদেবের সাধনায় ব্যাঘাতকারী মার ও হিন্দু দানব কল্পনা থেকেই 
এসেছে । হিন্দুধর্মে দৈত্য, দানব ব। অস্থর বৌদ্ধ ধর্মে হয়েছে মার। 
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অগ্নি 

অগ্নি খখেদের প্রধান দেবতা । উৎসগাকৃত সুক্তের হিসাবে ইন্দ্রের পরে অগ্নির 
স্থান হলেও গুগ ও কার্ধে তিনি সর্বপ্রথম ৷ অগ্নি হব্যবাহ--তিনি দেবতাদের 

মুখরূপে সকল দেতার উদ্দেশ্টে প্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন। "“অগ্নির্বৈদেবানাং মুখম্।”১ 
--অগ্রিই দেবতাদের মুখ । প্তম্মাদ্দেবা অগ্রমুখা অন্নমদস্তি ।”২ -_দেবগণ 

অগ্রিমুখে অন্নভোজন করেন। অগ্নি দেবতাদের জঠরও _-“অগ্নির্বৈদেবানাং 
জঠরম্।”৩ অগ্নি দেবতাদের দূত । তিনি দৃতরূপে হবা দেবগণের নিকট এবং কব্য 
পিতৃগণের নিকট পৌছে দেন। 

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্বদেবমম্। 
অস্ত যজ্শ্ত সুক্রতুম্ ॥৪ 

_দেঁবতাদের দূত দেবতাদের আহবানকারী ( হোতা । সর্ধদেবরূপী ( অথবা 
সর্বধনের অধিকাবী ) যজ্ঞের সুষ্ঠ সম্পার্দনকারী অগ্নিকে-আ.ম বরণ করি। 

এখানে অগ্নি শুধু দেবতাদের দূত নন, তিনিই সর্বদেবময় । 

যস্তামগ্নে হবিম্পতিদূণ্তং দেব সপধত 

ত্য ম্ম প্রাবিতা ভব ।৫ 

__প্রজাপালক, হব্যবাহী এবং বহুলোকের প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ 
নিরম্তর আহ্বানমন্ত্র রা আহ্বান করিয়! থাকেন ।৬ 

“স হি দেবানাং দূত আসীত”৭-_তিনিই দেবতাদিগের দূত ছিলেন। 

“অগ্নিরেব দেবানাং দূত আস”৮-_অগ্নিই দেবতাদের দূত ছিলেন । 

অগ্নি যজ্জের হোতারূপে আহুতি প্রদ্দান করেন, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনিই 

যজ্ঞের খত্বিক অর্থাৎ ব্রহ্মা, মিজ্রাবরুণ, আচ্ছাবাক্, ব্রাহ্মণচ্ছংনি প্রভৃতি নামে 

অতিহিত ঘক্ঞনম্পাদক খত্বিগ বর্গ অগ্নি ভিন্ন আর কেউ নন। এক কথায় সামগ্রিক 

১ কোৌশিতকী ব্রাঙ্গণ-__৩৬1৭।৫ ; তাগ্যমহথাব্রাক্ষণ-*৬।১।১ ২ শতপথ ব্রাক্গণ--৭1১1২৪ 
৩ তৈততীরীয় ত্রাঙ্গণ--২।৭১২।৩ ৪ ধখেদ--১1১২।১ 
« খধখেদ--১।১২৮ ৬ অনুবাদ--রমেশচল্র দত্ত 

৭ পতপধ ব্রাহ্মণ--৩1৫।১।২১ | ৮ শতপথ ব্রাহ্মণ--৩৫।২* 



ঞ২ হিন্দুদেয় দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

যক্গক্রিয়াই অগ্নি। যজ্ে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নেই। খথেদের প্রথম মন্ত্রে 

বিশ্বা মিত্রতনয় মধুছন্দা ধাবি অগ্নির স্ভতি প্রসংগে বলেছেন £ 

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞন্ত দেবম্বজম্। হোতারং রত্বধাতমম্ ॥১ 

_ যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্জের দেবতা, যজের খত্বিক্, হোতা ও শ্রেষ্ঠযত্রফল 
কূপ রত্বধারণকারী অগ্নিকে আমি স্তব করি। 

*অগ্ির্বৈ দেবানাং হোতা ।”২--অগ্রিই দেবতাদের হোতা । 

“অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা”ঙ-_অগ্নি দেবতাদের যাগকর্তা । 

অগ্নি সম যজ্ঞেরই অধিপতি-_ তিনি ব্রতপতি-- “অগ্ির্বৈ দেবানাং 

ব্রতপতিঃ।” 

“অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি ।”৫ _হে ব্রতপতি অগ্নি আমি ব্রতাচরণ 

করবো। 

সমগ্র যজ্ঞকাণ্ডের যিনি একক অধিপতি তিনি অব্ঠ্য খধিদের গৃহেরও 

'অধিপতি। 

মস্ত্রো হোত! গৃহপতিরগ্নে দূতো৷ বিশামসি ॥৬ 
যিনি যজ্ঞের অধিপতি, গৃহের অধিপতি, তিনি অন্নেরও অধিপতি । কুষঃ- 

যন্তুবেদ বলছেন, “অন্নপতেহন্নশ্ত নো৷ দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ ম এবাম্ম্য অন্নং 

প্রধচ্ছতি।”? _হে অন্নপতি তুমি আমাদের অন্ন দাও, _এই কথা বললেন ; অগ্নিই 
'অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন । 

“অগ্নিরন্নাদদোহঙ্নপতি:৮৮-_অগ্নি অন্নদাতা অন্পপতি। 

*অন্নাদো৷ বা এযোহন্নপতির্ধদগনি:”৯-__অন্নদাতা! বা! অন্নপতি বলেই তিনি অগ্নি। 
“এষ ছি বাজানাং পতিঃ1৮১০-_-ইনিই অন্নের অধিপতি । 

অগ্নিকে অঙ্নাধিপতি বলার হেতু শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
অল্নাদ্ ভবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্সন্ভবঃ 
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কর্মসমুত্তবঃ ॥১১ 

অন্ন থেকেই জীবগণ জীবন ধারণ করে, পর্জন্য বা! মেঘ থেকে ( মেঘ বিগলিত 
১ ধখেদ--১।১।১ ২ এঁতরেয় ত্রাঙ্ষণ--১/২৮৩৪ ৩ শতপথ ব্রাক্গণ__-৫1১।২১ 
৪ তদেব--১1১১।২ ৫ শুরু যনূর্বেদ--১1১১।২ ৬ ধখেদ-__ ২৩৬1৫ 
৭ শুরু ঘছুর্বেদ--৫1৫1২।১ ৮ তৈততীরীয় ত্রাঙ্গণ_২1০1৭৩ ৯ এরতরেয় ক্রাঙ্মদ ১1৮1 

১* তদেষ ২1৫ ১১ গীতা-৩১৪ 



অগ্নি ৭৩ 

জল থেকে ) অন্ন (বা জীবের খাগ্য ) জন্মায়, যজ্ঞ থেকে মেঘের উৎপত্তি, যজ্ঞ হয় 

ক্রিয়াশীলতা৷ থেকে । 

এই হিসাবেই হঙ্ছাগ্সি অন্ন) অন্নপতি | অন্যভাবে বলা যায়, সর্ধামির 
অভিন্থতা হেতু স্র্ধাগ্লির তেজা পৃথিবীর বস হরণ করে মেঘ স্ত্টি করে থাকে। 
আবার হ্থধীগ্নির তাপ ভিন্ন অন্নহৃ্ি সম্ভব নয়। 

এবন্ভূত সর্বশক্তিমান অগ্নির জনকত্ব স্বীকার কর] হয়েছে । অগ্নির পিতার নাম 

বল,--তিনি বলের পুত্র । 

অচ্ছিদ্রা স্থনো সহদো৷ নে! অদ্য স্তোতৃভো। 
মিত্রমহ শর্ম যচ্ছ। 

অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্োর্জো 

নপাৎ পৃভিরায়সীভিঃ ॥১ 

হছে বলের পুত্র, তুমি অন্কুলভাবে প্রদীপ্ত হয়ে 'আমাদের অবিচ্ছিন্ন স্থখ 

দাও। হে অন্নের পুত্র ( উর্জো নপাৎ), ভূমি আমাধের ছার] স্তত হয়ে আমা- 

দিগকে পাপ থেকে রক্ষা কর। 

'সহস্। শব্দের অর্থ বল বা শক্তি। বলের পুত্র জর্থে সায়নাচার্য লিখেছেন, 
“বলেন হি মথ্যমানোহগ্রির্জায়তে”__শক্তির দ্বারা ঘর্ষণে স্ব্নি জন্মগ্রহণ করেন। 

যিনি অন্নের পতি, অন্নশ্টা, তিনিই আবার অন্ধের পুত্র। একথার তাৎপর্ধ 
কি? সায়ন লিখেছেন, “্জঠরাগ্নেঃ প্রবর্তমানাদগ্েরনপুত্রত্বং*_ জঠরামি বৃদ্ধি হেতুই 
অগ্নি অন্নের পুত্র। অর্থাৎ খাদ্রূপ ইন্ধনের সহায়তায় জঠরাগ্রি বধিত হয়; তাই 

অন্ন বা খান্যের পুত্র অগ্নি। 

এই অগ্নির সর্বব্যাপী সর্বময় রূপ খধি প্রতাক্ষ করেছেন । বিশ্বব্যাপী তার 

মুখ, তিনিই বিশ্বব্যাপ্ত করে বিরাজমান £ 

ত্বং হি বিশ্বতোমূখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।”২ 
ধামস্তে বিশ্ব ভূবনমধিশিয়মস্তঃ সমুদ্ধে হ্স্তরাযুষি ॥৩ 

__হে অগ্নে সমগ্র বিশ্বতৃবন ব্যাপ্ত করে তোমার বাসস্থান, সমূজ্জে হৃদয়ে আর 
জীবের জীবনে ( আয়ুতে ) তোমার অধিষ্ঠান ৷ 

১ খখেদ --১1৫।৮ ৯» তদেব--১/৯৭1৬ ৩ শুক্র বতুর্বেদ ১৭1৪ 



৭3 হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

সকল জীবনে তাঁর বাস, তিনি সকল জীবের অধিপতি । “অগ্রিভূতানাম- 
ধিপতিঃ।”১-_ অগ্মি নকল জীবের অধিপতি । 

অগ্নি স্বর্গ নোকেরও অধিপতি £ 

“অগ্ি্বৈ হ্ব্গন্ত লৌকন্তাধিপতিঃ ।”২ 
খগ্থেদে যে সহত্শীর্ধ। সর্বময় বিরাট পুরুষ, তিনিই অগ্নি £ 

পপুরুষোইগ্নিঃ।”৩-__পুরুষই অগ্নি । দপুরুষো বাইঅগ্মিঃ 1৮8 
অগ্ধিই স্বভূতের প্রাণ, অগ্নিই মন। 

প্রাণো বা অগ্নিঃ 1 

মন এব অগ্মিঃ।৬ 

অগ্নি সকল দেবতার আত্মা । 

অগ্নির্বে সর্বেষাং দেবাঁনামাত্মা ।৭ 

সর্বেসামূ হৈষ দেবানামাত্মা। যদগ্রিঃ ।” 
সকল দেবতাই অগ্রিস্ববূপ £ 

অগ্নি সর্ব দেবতাঃ ।৯ 

অগ্ির্বৈ সর্বা দেবতাঃ।; ০ 
সকল দেবতার রূপে অগ্নিই প্রতিভাত । তিনিই ইন্্র, ব্রহ্ষা, বরণ, রুদ্র, 

সবিতা, মিত্র, অদিতি, ইলা প্রভৃতি দেব-দেবীরূপে প্রকাশিত হন। 
ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষুক্ুকগায়ো নমশ্যুঃ | 

বং ব্রহ্ধা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণম্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরংধ্যা ॥ 

ত্বমগ্নে রাজা বরুণ ধৃতব্রতন্্ং মিত্রো! ভবসি দম্ম ইড্যঃ | 

ত্বমর্ধম] সংপতি্স্ত সংভূজং ত্বমংশে! বিদথে দেবো ভাজঃমু ॥ 

ত্বমগ্নে বিধত্তে স্বীর্ষং তব গ্রাবে৷ মিস্রমহঃ সঙাত্যং | 
ত্বামাশুহেমা বরিষে স্বশ্্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসিপুরুবন্থঃ | 
ত্বমগ্নে রুদ্রো অস্থরো মহো! দিব ্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষঈশিষে । 
্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শং গমন্তং পুষা বিধন্তঃ পাসি হু ত্মনা॥ 

১ কৃষঃ বহূর্বেদ_-51৩৪০ ২ এতরেয় ব্রাহ্গণ--৩৪২ ৩ শতপথ ব্রাক্মণ--১।৪।১।৬ 
৪ তদেব-_২৪।৯1১1১৫ & শতপথ ত্রাহ্গণ--৯1৫1১/৮৮ ৬ তদেব-_-১।১1২1৩ 
৭ এ ১৪৩২৫ ৮ তদেষ--৭181১1২৫, »1৫1১1৭ ৯ তৈত্তীরীয় ত্রাঙ্গণ--১18181১, 

১৬ উতয়ের ব্রাহ্মণ--২।৩ ১১ প্রতরেয় ব্রাঙ্মণ--১।১ 



অগ্নি ৭৫ 

ত্বমগ্নে ভ্রবিণোদ1 অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্বধা অসি। 

ত্বং ভগো নৃপতে বন্ধ ঈশিষে ত্বং পামুর্মে যস্তেহবিধৎ ॥ 

গং গা সং 

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাঁশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গির! । 

ত্বমিল। শতহিমাসি দক্ষসে তং বুত্রহা! বস্ুপতে সরব্বতী ॥: 

-_-হে অগ্নি! তুমি সাঁধুদিগের অতীষ্টবধী, অতএব তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের 
স্তত্য, তৃমি নমস্কারযোগ্য । হে ধনবান স্তুতির অধিপতি (ব্র্মণম্পতি )! তুমিই 

্রন্ধা, তুমি বিবিধ পদার্থ হষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। 

হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজ! বরুণ, তুমি শক্রদিগের বিনাশক 
ও স্ততিযোগ্য,অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুগণের পালক। অতএব তুমি অর্ধমা। 
অর্ধমার (দান ) সবব্যাপী। তুমি অংশ। হে দ্েব। তুমি আমাদিগের যজ্ঞ 

ফল দান কর। ৃ 

হে অগ্নি! তুমি স্ব, তুমি পরিচর্যাকারীর বীর্ঘস্বরপ, স্ভতিবাক্য সব তোমারই, 
তোমার তেজ: হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীষ্ক উৎসাহিত কর, তুমি 
আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মসুম্া- 
গণের বলম্বরপ । 

হে অগ্নি! তুমি অলংকারকারী ( যজমানের ) পক্ষে দ্রবিণোদা ( অর্থাৎ 
( হ্বর্ণদাতা), তুমি গ্োতমান সবিতা, রত্বের আধারম্বূপ। হে নৃপতি ! তুমি ধন 
দাত! ভগ, যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্ধা কবে, তুমি তাহাকে পালন কর। 

হে দেব অগ্নি! তুমি হব্দাতার পক্ষে অদিতি । তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি 

স্ততিদ্বার! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শতবৎসরের ইলা, তুমি দাননমর্থ । হে ধর্মপালক ! 

তুমি বৃত্রহস্তা, তুমি সরস্বতী ।২ 

খথেদে আরও বলছেন, 

ত্বমগ্নে বুনে জয়সে ঘত্বং মিত্র! ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ | 

তে বিশ্বে সহসম্পুত্র দেবা্বমিন্্রো দাশুষে মত্যায় ॥ 
ত্বমর্ষম1! ভবাস যৎ কনীনাং নাম হ্বধাবন্ গুহাং বিভধি। 

অংজংতি মিত্রং স্ুধিতং ন গোভির্ধদ্ংপতি সমনস! কৃণোষি 

১ ধাতেদ- -২।১।৩-৭, ১১ ২ অন্গবাদ-্রষেশচঙ দত 
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তব শ্রিয়ে মর্ুতো৷ মর্জয়ংত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্। 

পদং যদ্ধিষ্লোরুপমং নিধায়িঃ তেন পাসি গুহং নাম গোনাম্ ॥১ 

--হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়! মিত্র হইয়া 
থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে ( অবস্থিত ) থাকেন। হে বলের পুত্র! তুমি 
হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র । 

তুমি কন্াগণের পক্ষে অর্ধমা হও। হে হুব্যবান্ (অগ্নি)! তুমি গোপনীয় 
নাম (বৈশ্বানর নাম ) ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতীকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, 

তখন তাহারা বন্ধুর স্কায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে । 

হে অগ্নি! তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ আন্তরীক্ষকে মার্জন করিতেছেন | হছে 

রুদ্র! তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্্ুর যে অগম্য পদ ( অর্থাৎ 

অন্তরীক্ষ ) স্থাপিত হইয়াছে তথ্বারা তুমি উদকের (কিরণ সমুহের গুহ ( গোপন 

তত্ব )পালন কর।+ 
আচাধ গোভিলকৃত সামবেদীয় গুহ্ন্ত্রের পরিশিষ্ট “গৃহ সংগ্রহ'-এ অগ্নির 

বহুবিধ নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে । এক এক প্রকার হোমে অগ্নির এক এক 

প্রকার নামকরণ হয় । 

লৌকিক: পাবকো! হুথি; প্রথমঃ পরিকীতিতঃ | 
অগ্রিস্ত মতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে ॥ 

পুংসবনে চন্দ্রমসঃ শুঙ্গাকর্মণি শোভনঃ। 

সীমন্তে মঙ্গলে! নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে ॥ 
০ রঃ রং 

গোদানে হুর্যনামা তু কেশাস্তে হ্ঞ্সিরচ্যতে | 
বৈশ্বানরে। বিদর্গে তু বিবাহে যোজক:ঃ স্ৃতঃ ॥ 
চতুর্যান্ত শিখী নাম ধৃতিরপনিস্তথাপরে | 
আবসথো তবো জেয়ো বৈশ্বদেবে তু পাবকঃ । 
্রহ্ধা বৈ গাহপত্যে শ্যাদীশ্বরো দক্ষিণে তথা। 
বিষ্ণরাহবনীয়ে স্যাদগ্সিহোত্রে ভ্রয়োহ্ধয়ঃ | 

লক্ষহোমে বহ্ির্নাম কোটাহোমে হুতাশনঃ । 
্রায়শ্চিত্তে বিধিশ্চৈব পাকযজে তু সাহস: ॥ 

১ খখেদ--৫1৩।১.৩ ২ অনুবাদ--রমেশচজ দত্ত 



অগ্রি. গণ 

দেবানাং হব্যবাহুংস্ত পিত,ণাং কব্যবাহনঃ। 

পূর্ণাহুত্যাং মুড়ে! নাম শাস্তিকে বরদস্তথা ॥ 

কোষ্ঠে তু জঠরো! নাম ক্রব্যাদো৷ ভৃূততক্ষণে । 
সমুদ্রে বাড়বে! জেয়ঃ ক্ষয়ে সংবর্তকো। ভবেৎ |১ 

_ লৌকিক ভাষায় প্রথমতঃ অগ্নিকে পাৰক ( পবিভ্রকারী ) নামে অভিহিত 
কর! হয়। 'গর্ধান অনুষ্ঠটনে অগ্নিকে মরুৎ ব্লা হয়, পুংসবন অনুষ্ঠানে বল! 

হয় চান্জরমস ? শুঙ্গাকর্মে শোভন, গর্ভাধানের অন্তর্গত সীমস্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে বল! 
হয় মঙ্গল। ..'গোদীন যজ্ঞে অগ্নির নাম সুর্য, 'কেশাস্ত; অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রি 

নামেই পৃজিত; বিসর্গে তিনি বৈশ্বানর, বিবাহাহষ্ঠানে যোজক, চতুর্থা হোমে 
তাঁর নাম শিখী; অপর নাম ধৃতি ও অগ্নি। আবস্ধ্য যাগে তিনি ভব নামে 

পরিচিত, বিশ্বদেব যজ্জে তিনি পাবক। গারহপত্য অগ্ধি ব্রদ্া নামে অভিহিত, 

দক্ষিণাগ্ির নাম ঈশ্বর, আহবনীয় যজে। তিনি বিধু)-_-অগ্নিহোত্র যাগে এই তিন 
অগ্নি। লক্ষহোমে তীর নাম বহ্ছি, কোটাছোমে তিনি হুত্তীশন | প্রায়শ্চিত্ত হোমে 

তিনি বিধি, পাকযজ্জে তিনি সাহস (সহস বা বলের পুক্র), দেবতাদের ঘজে তিনি 
হব্যবাহ, পিতৃকার্ধে তিনিই কাব্যবাহন। পূর্ণাহুতিকালে তার নাম 'মূড়' শাস্তিকর্মে 
তিনি বর্দ নামে খ্যাত।.**জীবের উদরে তিনি জঠরাগ্নি, শ্শানে জীবদেহ 

তক্ষণকার্ধে ক্রব্যাদ, সমুদ্রস্থিত অগ্রির নাম বাড়বাঃ জগৎ ধ্বংসকালে তিনি সংবর্তক। 

অথর্ববেদেও অগ্নির সর্বদেবময়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে ; অন্নিই বিভিন্ন দেবতারপে 

অচিত হয়েছেন। 

স বরণে সায়মগ্ির্ভবতি স মিভ্রো ভবতি গ্রাতরুছ্ান্। 

স সবিতা তৃত্বাস্কবিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্র ভৃত্বা তপতি মধ্যতোদিবম্ ॥২ 
--সেই অগ্ি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন, প্রভাতে উদ্দিত হয়ে তিনি হন মিত্র + 

তিনি সরবিতারূপে অস্তরিক্ষ পরিক্রমণ করেন, তিনিই ইন্দ্র হয়ে মধ্যদিনে কিরণ 

ঘন করে থাকেন। 

অগ্নি হুর্যরূপে অথবা প্রাণশক্তিৰপে সকল কর্মের প্রবর্তক-_তিনিই বৃত্রহস্তা 

ইন্দ্র ১ *অন্লিনে তা বৃত্রহেতি-*" ।”৩ 

১ গৃহাসংগপ্রক- ১ম প্রপাঠক ২-৩৬ ৫-৯% ১১ 
২ অথর্ববেদ-_ ১৩৩১৩ ৩ এঁতয়ের আরণাক- ৮1১২ 
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অগ্নি ও চুর্ধ অভিন্ন,- একই তেজোরপ শক্তির ভিন্ন প্রকাশমান্ত্র। ধিনি 
অগ্নি, তিনিই হুর্ধ। খখেদ বলেছেন, 

ূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্রিস্ততঃ 
সুর্ষো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।১ 

_রাত্রিকালে অগ্নি তাবৎ সংসারের মস্তক স্বরূপ হয়েন, পয়ে প্রাতে তিনি 
সূর্ধরূপে উদ্দিত হয়েন।২ 

দুশেন্যো! যে! মহিনা সমিদ্ধোহরোঁচত দিবি যোনিবিভাবা। 
তঙ্গিলপগ্ী হুক্তবাকেন দেবা হবিধিশ্ব আজুতুবস্তনূপা: ॥৩ 

_যে অগ্নি বিশেষ প্রজলিত হইয়া স্শ্ী মৃতি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান 
গ্রহণ করিয়৷ গুজ্ৰল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর 
রক্ষাকারী সকল দেবতা! হোমের দ্রব্য সমর্পন করিলেন |৪ 

শতপথব্রাহ্মন যজ্ঞ প্রসঙ্গে অগ্নি ও স্্ধের একাত্মতা প্রতিপাঁদিত করেছেন । 
“অগ্লাবেবৈতৎ সায়ং ুর্যং জুহোতি, সৃর্ষে প্রাতর অগ্রিমিতি তদৈ তদুদিত- 

হোমানামেব তদা হ্যব স্থধোইস্তমেত্যথামির্জে্যাতিদা সূর্য উদদেত্যথ ৃর্ষে 
জ্যোতিঃ.-. 1৮৫ 

_সন্ধ্যাকালে অগ্রিতে হুর্ধকে আহুতি দেওয়৷ হয়, প্রাতে স্র্যে অগ্নিকে 
আহ্ুতি দেওয়া হয়। উদিত হোমের এই বীতি। যখন হুর্ধ অস্ত যান তখন 
অগ্নিই জ্যোতি। যখন সূর্য উদ্দিত হন, তখন স্ু্ধ জ্যোতি । 

নিরুক্তকার যাস্কও অগ্নি ও সূর্যের একাত্মকতা স্বীকার করেছেন। 
য্ত সথত্তং ভজতে যদ্মৈ হবিনিরপ্যতে অয়মেব সোহনিঃ। 
নিপাতমেবৈতে উত্তরে জেটাতিষী এতেন নামধেয়েন ভজেতে ॥৬ 

_যে অগ্রির সুক্তে স্ততি হয়, যে অগ্নির উদ্দেশ্ঠে হবি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নি 
পাবকাি, _অন্তরিক্ষা়ি (বিছ্যাৎ) বা! ছালোকারি (হুর্য) নহেন। উধ্বতর 
জ্যোতিদ্বর অন্তরিক্ষায়ি এবং ছ্যুলোকাগ্ি ( বিদ্যুৎ এবং কুর্ঘ। অন্নি নামের তাগী 
হন, নিপাত বশে অর্থাৎ উপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে।? 

অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল অগ্নিও সুর্যের একাত্মতা সম্পর্কে লিখেছেন, “1০ 
90135 1)8338898, 4801 1৪ 60 0১9 10906116180 16) 6196 900 3 (02 5৪ 
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অগ্নির বিভিন্ন নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে খখেদ বলছেন, 

ং তন্নপাদুচ্যতে গর্ভ আন্বরে! নরাশংসে ভবতি যদ্বিজায়তে | 

মাতরিশ্ব। যদমিমীত মাতবি বাতশ্য সর্গে অতবৎ্ সরীম়ণি ॥২ 

_- গর্ভস্থ অশ্নিকে তন্নপাত বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয়েন তখন তিনি 

আম্বর, যখন অন্তরীক্ষে তেজে। বিকাশ করেন, তখন মাতরিশ্বা হয়েন। অগ্নি 

প্রন্থত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয় ।৩ 
অগ্নি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-্রদ্ষাপ্ডের প্রাণন্বূপ। তাই তিনি সকল বস্তরই 

অভ্যন্তরে বিরাজ করেন । 

গর্ভে। যো অপাং গর্ভে৷ বনানাং গর্ভশ্চ 

স্বাতাং গর্ভপ্রথাং 

অগ্নৌ চিদম্মা অন্তদ্বরোণে বিশাং ন 
বিশ্বো অমৃতঃ স্বধীঃ ॥৪ 

_-যে অগ্নি জলের গর্ভম্বরূপ, যিনি অরণ্যের গর্ভ, যিনি স্থাবর এবং জঙ্গমের 

গর্ভরূপে সধবস্তর অন্তরে অবস্থিত, সেই অগ্নি গৃহে এবং পরতে হবি লাভ 

করেন। সেই অমৃতরূপী স্থকর্মযুক্ত অগ্নি প্রজাবখসল রাজার মত আমাদের হিত 
করে থাকেন। 

শুরুষজুবেদ বলেন যে অগ্নি সমুদ্রমধ্যস্থ জলের গর্ভপ্বদপ : অপাং গর্ভং 

সমুক্রিয়ম্ ॥« আচার্য মহীধরের মতে “অপাং গর্ভ' অর্থে মেঘস্থিত বিছ্যাৎ এবং 

সমুধ্রিয়ম্ অর্থে বাড়বাগ্নি। শুক্লযজুর্বেদ আরও বলেছেন, 
গর্ভো অন্তোষধীনাং গর্ভো বনম্পতীনাম্ । 
গর্ভে! বিশ্বস্ত ভূতন্তায়ে গর্ভে। অপামসি ॥৬ 
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__অগ্নি, তুমি গবধীর গর্ভে অবস্থিত, বনস্পতির গর্ভে অবস্থিত, সকল 
জীবকুলের গর্ভে অবস্থিত, জলের গর্ভে বিরাজমান । 

বিশ্বস্ত কেতুভূবিনন্ত গর্ভো.** | -_সমস্ত বিশ্বের কেতু ( জানয়পী ), বিশ্বতৃবনের 
গর্ভরূপে অস্থরস্থিত | 

শতপথত্রাঙ্ষণ বলেছেন যে দেবগণ সকল রূপ অগ্রনিতে স্থাপন করেছেন,-- 

“অগ্নঠে হ বৈ দেব! সর্বাণি রূপাণি নিদধিয়ে |”: 
সবময় অগ্নির স্ততি অথর্ববেদেও আছে £ 

যন্তে অপহ্র মহিম! যে! বনেষু য ওষধিযু পশুঘপন্থস্ত 
অগ্নে সবাভূ্থ সংরভম্ব তাতির্ণ এধি ত্রবিণোদা! অজন্রঃ ॥২ 

_-হে অগ্রি, তোমার যে তন্ন জলে বর্তমান ( বড়বাগ্নিরপে ), যে তন্থ বনে 

( দ্াবানলরূপে ), যে তনু ওষধি, পশ্ত এবং অন্তবীক্ষে ( মেঘস্থিত বিছ্যুতরূপে ) 

অবস্থিত, সেই সকল তনু একজ্র কর এবং তাদের ছারা আমাদের অজন্র ধন 

ঘবান কর। 

উপনিষদের সর্বভূতান্তবাত্ম। ব্রদ্মের সঙ্গে অগ্নির এই স্বরূপ বর্ণনার কোন, 

পার্থক্য নেই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন 
ঘে৷ দেবোহয়ো৷ যোহপং্র যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। 
য ওষধিযু যো বনম্পতিষু তশ্মৈ দেবায় নমো! নমঃ ॥৩ 

হে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ববভূনে প্রবেশ করেছেন, যিনি 
ওষধিতে-_বনম্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার । 

এতরেয়ব্রাঙ্ষণ স্পইতঃই ঘোষণা করেছেন, অগ্নিই সকল দেবতায়পে 
প্রকাশিত--“অগ্রিঃ সর্বাঃ দেবতা:1”8 অধ্যাপক ম্যাকডোনেল খখেদের অমির 

স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, [0 009 0888889 ০01 66 2. ( 2.1.8.7 ) 09 1৪ 
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পুরাণেও অগ্নি সর্বদেবময়__হ্ষ্িস্থিতিলয়হেতু-_্রদবস্বরূপ | অগ্নির স্তুতি করতে 
গিষ্নে পুরাণকার বলেছেন, _ 
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অগ্নি ৬১ 

আপ্যাধ্যস্তে ত্বয়! নর্বে সংবর্ধস্তে চ পাবক। 

ত্বত্ব এবোস্তবং যাস্তি ত্বয্যস্তে চ তথ! লয়ম্ ॥ 

অপঃ সৃজসি দেব তং ত্বমৎসি পুনয়েব তাঃ। 
পচ্যমানান্তয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্ীকারণম্ ॥ 
দেবেযু তেজোরূপেণ কাস্ত্যা সিদ্েষবস্থিতঃ। 

রা না নর 

জলে ভ্রব ত্বং ভগবন্ জবরূপী তথানিলে। 
ব্যাপ্তিত্বেন তথৈবাগ্নে নভন্তাত্মা ব্যবন্থিতঃ ॥ 

ত্বমগ্রে সর্বভূতানামস্তশ্চরমি পালয়ন্। 

স্বামেকমাহুঃ কবয়স্তামান্ুত্ত্রিবিধং পুনঃ ॥১ 

--হে পাবক, তোমার দ্বারাই সবকিছু কষ্ট হয়, তোমার ঘ্বারাই বধিত হয়” 
তোমাতেই সকলের উদ্ভব, অন্তকালে তোমাতেই লীন হয়। হে দেব, তুমি 
জল স্ষ্টি কর, পুনরায় সেই জল তুমি পান কর, প্রানধীদের পুষ্টির জন্য তুমি সেই 
জল পাক কর। তুমি দেবগণের মধ্যে তেজোরূপে, সিদ্গগণের মধ্যে কাস্তিরপে 
অবস্থান কর। ..*হে ভগবন্, তুমি জলে ত্রবরূণী, বায়তে বেগরূপী । হে 
অগ্নি, ব্যাপ্তি হেতু তুমি আকাশের আত্মারপে অবস্থিত । হে অগ্নি, সর্বজীবকে 
পালন করে তুমি তাদের অন্তরে বিরাজ কর। কবিগণ তোমাকে এক বলে 

থাকেন, তোমাকে তিনও বলে থাকেন । 

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রিরূপেই বিভাসিত। অঙ্ুন তাকে প্রজলস্ত অগ্নি- 

মুখ বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, -_“পশ্ামি ত্বাং দীগহতাশবন্ত.॥ম্।”২ আবার 
কখনও শ্রীকৃষ্ণ সর্যাগ্রির প্রদীপ্ত তেজ-_“দীন্ানলার্কছ্যতিমপ্রমেয়ম্।” শ্রীরুষ 

য়ং বলেছেন আত্মস্বরূপ সম্পর্কে _ 

অহং বৈশ্বানরো৷ ভূত্বা জনানাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাযুক্তং পচাম্যন্নং চতুবিধম্ ॥৩ 

- আমি অগ্নিরপে জনগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান সমন্বিত 

চতুবিধ অল্প পাক করি। 
খখেদের খবি অগ্নিতত্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই ঘোষণা! করেছেন £ 

১ মার্কগেয় পুরাশ__৯৯ অঃ হ গীতা--১১।১৯ ও গ্রীতা--১৫1১৪ 
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বিল্ল। তে অগ্নে ক্রেধা ব্রয়াণি বিল্লা তে ধাম বিভূত। গুরুতর । 

বিল্মা তে নাম পরমং গুহা যছিন্না তমুতসংযত আজগংথ ॥২ 

হে অগ্নি! আমর! তোমার তিন প্রকারের তিন মৃতি জানি, তোমার 
স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাঁও জানি । তোমার অতি নিগৃড় ঘে নাম, তাহাও 
অবগত আছি; আর যে উতৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি ।২ 

একটি খকে অগ্নিকে স্পষ্টতই ব্রক্মরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে £ 

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমনুক্ষস্ত জন্মন্নদিতেরুপন্তে। 

অগ্রিহি নঃ প্রথমজ! খতন্ত পূর্ব আফুনি বৃষভন্ত ধেুঃ ॥৩ 
- অগ্নি সংও বটেনঃ অসৎও বটেন, তিনি পরমধামে আছেন, তিনি 

আকাশের উপরে তূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন, 
তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন 
“অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপী ।৪ 

:, আচার্য সায়ন খক্টির ব্যাখ্যায় বলেছেন, অসৎ শবের অর্থ ৃষ্িরপূর্বাবস্থা 
আর সং শব্দের অর্থ স্য্টর পরবর্তী অবস্থা । উপনিষদের ব্রহ্ধও সৎ অসৎ, 
স্ত্রী পুরুষ সর্বব্যাপী, সর্বজীবের অস্তরস্থিত আত্মা । 

উপনিষদের খষিও অগ্নিক ব্রন্বন্ববূপ উপলব্ধি করেই প্রার্থনা করেছেন, 
অগ্নে নয় স্বপথা বায়ে অন্মান্ বিশ্বানি দেব বফুনানি বিদ্বান্। 

যুযোধ্যন্বজ্জুহু রাঁণ মেনো! ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥৫ 

-_-হে'অগ্রি তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই জান; আমাদের অপকারী পাপসমূহ 
বিদুরিত কর। 'আমরা! প্রচুর পরিমাণে (পুনঃ পুনঃ) তোমাকে নমস্কার করিতেছি ।৬ 

্রন্বত্বরপ অগ্রি মন্থষ্কের মুখে বাক্রূপে অবস্থান করে £ 
অগ্নির্বাগভূত্বা মুখং প্রাবিশং |” 

তিনিই সকল জীবের গ্যাবাপৃথিবীর স্যিকতত ঃ 
স যো বৃঘা নবাং রোদন্তোঃ শ্রবেভিরস্তি জীবপী তসর্গঃ ৷ 

্রয়ঃ সম্বাণঃ যোনো ॥৮ 

১ খণ্থেদ--১০1৪৫।২ ২ অনুবাদ- রমেশচন্ত্র দত্ত ৩ খর্েদ-_১০1৫৭ 
& অনুবাদ--রমেশচজ্র দত্ত ৫ ঈশোপনিষং-১৮ ৬ অনুবাদ- হ্র্গাচরণ সাংখ্যবেদাত্ততীর্থ 

৭ তরেয় আরপাক--২1৪২ ৮ খগ্রেদ--১১৪৯।২ 



অগ্মি ৮৩ 

যে অগ্নি মন্য্দিগের ন্যায় গ্ভাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি হশোধুক্ত হইয়! 

বর্তমান আছেন এবং তাহা হইতেই জীবগণ হৃষ্টিয় আদ্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি 
গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়। (সমস্ত জীবের ) স্থষ্ট করেন ।১ 

সর্বজীবের প্রাণরূপে অশ্নিই বিরাজমান £ 
“অন্তন্থগ্ন ঈয়সে”২ __হে অগ্নি, তুমি জনগণের অন্তরে গমন কর । 

“অয়মন্রির্বৈশ্বানরো! । যোহয়মস্তঃপুরুষে যেনেদমন্তং পচ্যতে যদদিদমগ্যতে তশ্তৈষ 
ঘোষো ভবতি ।”৩ 

এই অগ্রিই বৈশ্বানর, যিনি মনুষ্তের (জীবের ) অস্তর্লোকে বিরাজ করেন, 

ধার দ্বারা খাগ্ভ পরিপাক হয়, যা কিছু ভোঙ্গন করা হয়, সবই অগ্নি, তার এই শব 

হয় । 

পুরাণগুলিতেও অগ্নিন্ব এই বিশ্বাত্মকত্ব অম্পঃ্ নয়.। ্বন্দপুরাণের আবন্তযখণ্ডে 

অগ্নি ব্রন্মাকে বলেছিলেন £ 

করতাহমন্থুকর্তা ত্ব লোকানাং স্থিতিকারণে । ৃ  

কুরুত্ৈত ভ্রথা ভাব্যং যথা পূর্বৎ বিনিমিতম্ & 
_-জগতের রক্ষা বিষয়ে আমি কা, তুমি অন্কর্তা ( নিমিত্তরূপী )। আমি যা 

পূর্বে নির্মাণ করেছি * তুমি তাই সম্পন্ন কর। 

মার্কগ্ডয়েপুতাণে ( ৯৯ অঃ) আঙ্গিরদশিত্ত ভূতিক্কত অগ্নিস্তবে অননির সর্বাত্মক 
এবং সর্বদেবময়ত্থ স্থপ্রকট হয়ে উঠেছে। 

ত্বং মুখং সবদেবানাং ত্বয়াত্তং ভগবান্ হবিঃ | 

প্রীণয়ত্যথিলান্ দেবান্ তথ্প্র/ণাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ 

হুতং হুবিস্তষ্যমলমেধত্বমুপাগচ্ছতি । 
ততশ্চ জলরূপেণ পরিণামমূপৈতি যত ॥ 

তেনাখিলৌষধীজন্ম ভবত্যনিলসারথে। 
ওষধিভিরশেষাভিঃ সুখং জীবস্তি জন্তবঃ ॥ 

আপ্যাযান্তে ত্য়া সর্বে সংবধ্যন্তে চ পাবক। 

ত্বত্ত এবোস্তবং যাস্তি ত্ধ্যন্তে চ তথা লয়ম্ ॥ 

১ অনুধাদ --রমেশচন্ত্র দত্ত ২ ধথেদ- ২৬৩ ৩ শতপখথ ব্রাঙ্গণ--১৪।৬৭১৩ 



৮৪ হিন্মুদেয় দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

_ অপঃ সথজসি দেব: বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ। 

পচ্মানান্তয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্ ॥ 
দেবেষু তেজোরূপেণ কাস্ত্যাসিছ্ছেষবস্থিতঃ। 

ব ০ ক 

ব্যাপ্তিত্বেন তখৈবাগ্নে নভন্াত্ম। ব্যবস্থিতঃ ॥ 

ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্। 
স্বামেকমাহঃ করয়ন্বামাহুস্ত্িবিধং পুনঃ 

পা ০ গা 

ত্বাম্বৃতে হি জগত সর্বং লগ্যো নশ্যেদ্ধ.তাশন | 

-_তুমি সমস্ত দ্েবতাগণের মুখ । ভগবান্ তোমারই সহায়ে হুবির্ভোজন ও 

অখিল দেবতার তৃপ্তি সাধন করেন; স্থৃতয়াং তুমিই সমস্ত দেবতার প্রাণ । 
তোমাতে যে হবি আহ্ত হয়, তাহ পরম পবিস্রভাব প্রাপ্ত হুইয়৷ পরে জলরূপে 

পরিণত হইয়] থাকে । তাহাতে অখিল ওষধির জন্ম হয়। সেই ওষধির দ্বারাই 
জন্তগণ সুখে জীবন ধারণ করে। 

সকলেই ত্বৎকর্তৃক আপ্যায়িত ও সম্বদ্ধ হুইয়! তোমাতেই উদ্ভূত ও তোমাতেই 
অস্তে লয়প্রাপ্ত হয়। হেদেব! তুমিই জলের সৃষ্টি কর। তুমিই তাহা ভক্ষণ' 

করিয়া থাক। আবার ত্বৎকর্তৃকই পচ্যমান হইয়া ততসমস্ত প্রাণীগণের পুষ্টির কারণ 

হইয়া! থাকে। তুমি দেবগণে তেজোরূপে ও িদ্বগণে কান্তিরূপে অবস্থিতি 
করিতেছ। 

তুমি আকাশে ব্যাপিত্ব এবং তুমিই সর্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত আছ। হে অগ্নি! 
তুমিই সর্বভূতের অস্তরে বিচরণ করিয়। তাহাদের প্রতিপালন করিতেছ। কবিগণ' 

তোমাকে এক ও পুনর্বার ত্রিবিধ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ।১ 

অগ্নির স্বরূপ আলোচন। থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, অগ্নি কেবলমাত্র 
মনুস্তের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক অগ্নিরূপে বৈদিক খধিগণকর্তৃক শ্বীকত, 
পৃজিত এবং সতত হন নি, এই অগ্নি স্থাবর্জঙ্গমাত্বক বিশ্বতৃবনের চৈতত্বস্বরূপ 
প্রাণশকিরপেই গৃহীত হয়েছেন। তিনিই সকল শক্তির মৃলাধার, বিশ্বস্ির মূল 
কারণ । আচার্য যোগেশচন্ত্র রায় লিখেছেন, “অগ্নি খথেদের এক প্রধান দেবতা 1 

১ অনুবাদ--পঞচানন তর্করত 



অগ্নি ৮ 

তিনি দ্বিশতাধিক স্ক্তে স্তত হইয়াছেন । অন্ত দেবতাগণের সহিতও তাহার স্ততি 

আঁছে। এই সকল স্ভতি পড়িলে মনে হয়, তিনি কেবল কাষ্ঠাগ্রি নহেন, তিনি 
বিশ্বের অগ্নি, বিশ্বের শক্তি।”১ প্রশ্নোপনিষদে ম্পষ্টভাবেই অগ্রিকে প্রাণ বলে 
গ্বীকার করা হয়েছে ।২ মনও অগ্নিকে আত্ম! বলে স্বীকার করেছেন | 

শ্রীঅরবিন্দের মতে অগ্নি জ্ঞানময় এরিক ইচ্ছার প্রতীক | 478598০- 
10810951155 6108105 6 1055 683 801 60 06 6106 01106 আহ] 

19:199615 10300150. ১ 015106 18000, 800. 10099 009 16) 16, 

জা1)19) 1৪ 8106 80619 ০: 60606156 7009: 01 6109 [০0610-9010801008- 

অবস্ট একথাও সত্য যে বিশ্বের প্রাণভূত শক্তিরপী অগ্রির ধারণার মধ্যে গৃহে 
লালিত অগ্থি, যঙ্্াগ্নি প্রভৃতিও অঙ্গীভূত। প্রারুতিক অশ্রিই প্রাণশক্তির প্রতীক- 

রূপে উপাসিত। অগ্রির তিন জন্ম বা তিনরূপের কথা! বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হয়েছে। এই তিনরূপ£ যজ্ঞশালায় আহবনীয়, গার্ক্পত্য ও দক্ষিণাগি; অথবা 
ক্ছ্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি ।৫ ্ 

শুরু যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে অগ্নির তিনটি নাম: পাওয়া যায় £ ভূবপতি, 
ভুবনপতি ও ভূতপতি।৬ একটি উপাখ্যান অনুসারে ভূবপতি, তৃবনপতি ও 

ভূতপতি অগ্নির তিন ভ্রাতা |? 

বৃহদ্দেবতার মতে (২য় অঃ) অগ্রিবু পাচটি নাম £ দ্রবিণোদা, তনৃনপাতৎ, 

নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা। দ্রবিণোদ! অর্থে ধনদাতা, তন্নপাৎ অর্থে 
দিব্যান্সির পৌত্র ( মধ্যমান্ির পুত্র ), নরাশংস অর্থে নরগণের দ্বারা সতত, পাবক 
অর্থে বিশ্বের পবিত্রতা'বধায়ক, এবং জাতবেদ! অর্থে যিনি জন্মমাত্রেই বিশ্বভুবন 
সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন । পরিষ্কার বোঝা যায়, এইগুলি অগ্রির বিশেষণ। 

41510 108019102. অগ্িকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দশবিধ 

অগ্নি একই অগ্রির দশটি রূপ । 

১। কাষ্টানি; ২। ইন্দ্র বা বায়ু -বজ্তাগ্রির কর্তা__দাবানলের উত্স 

৩। সুর্য বা ছ্যলোকেয় অশ্নিত ৪ জঠরাগ্লি--জীবনধারণের উৎসঃ 

৫। ধ্বংসাত্মক অগ্নি বা বাড়বানল । 

১ বেদের দেবত। ও কৃষ্টিকাল-_পৃঃ ১৩১ ২ প্রন্ম_-১১1৫ ৩ মনুসংহিতা-১২।১২৩ 
৪ 005) 0106 ৬০৩৭৪--০৪৪৩ 76 

এ খগ্বেদ-_-১1৯৫1৩, ৪1১৭, শুক যজুর্বেদ--১২।৮ প্রভৃতি মন্ত্র ষ্টবা । 
৬ শুক্ল যজুর্বেদ--২।২ ৭ ছুর্গাদাস লাহিড়ীকৃত বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা_পৃঃ ৮৪ ভ্রঃ 



৮৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

যজ্ঞাগিও পাঁচ প্রকার: ১। ব্রন্ধা অগ্রি) ২। প্রাজাপত্য অম্নিঃ 
৩। গার্ৃপত্য অগ্নি; ৪ দক্ষিণান্ি। এবং ৫ | ক্রব্যাদ অগ্নি ( চিতাগ্নি)।, 

ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক অগ্নির ত্রিবিধ মৃতির 

কল্পনাতেই পরবর্তাকাপে বহু দেবতার মূলে একেশ্বরের চিন্তা সম্ভব হয়েছে। 
800 £:5208115 60018 88৮9. 7189 6০ 609 1098 ০1 0008 000. 181১1 

81] 617883 019:976 £০৫৪ ”২ 

প্রাণরূপী অগ্নি সর্বাগ্রে জন্মেছেন বলেই ত তীর নাম অগ্রি। অগ্নি শবে 

অর্থ প্রসঙ্গে সায়নাচার্য বাজসনেয়ীর মত উল্লেখ করে বলেছেন, “স বা এষোহগ্রে 

দেবানামজায়ত তন্মা্দগ্সিনীমেতি |” বুহদ্দেবতা বলেছেন, 

জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীবধ্বরে চ যৎ। 
নায়া সন্নয়তে বাঙ্গং স্ততোহগ্রিরিতি স্থুরিভিঃ ॥৩ 

_যেহেতু জীবগণের অগ্রে জাত হয়েছেন, যজ্ঞেও যেহেতু অগ্রে অবস্থান 

করেন, শ্বীয় অঙ্গ ব৷ শরীর নিয়ে আসেন কাষ্ঠদাহ অন্না্দি পাঁক কয়তে, এই জন্যই 

জ্বানিগণ তাকে অগ্নিনামে স্তব করেন । শতপথ ব্রা্ষণ বলছেন, “তদ্বাহএনমেতদগ্রে 

দেবানামজনয়ত তন্মাদগ্রিরগ্রিহহ বৈ নামেতৎ।”৪ পারস্কর গুহস্ৃত্রে অগ্রিকে প্রথম 

দেবতারূপে উল্লেখ করেছেন, “অদিবৈতু গুথমো দেবানাং।”& অগ্নি জীবসমূহেরও 
অধিপতি ঃ “অগ্নিভূর্তানামধিপতিঃ সমাবতু 1” 

নিরুত্তকার বলেছেন যে এক মহান্ আত্মারূপে অগ্নিই মিত্র, বরুণনতর্য, ইন্দ্র 
ইত্যাদিবূপে খধিগণকর্তৃক স্তৃত হয়েছেন । “ইমমেবাগ্রিং মহাস্তমাআ্মানমেকমাত্মান' 

বহুধা মেধাবিনোবদস্তীন্তরং মিত্রং বরুণমগ্নিং দিবং চ গকুত্মন্তমূ।৮”৭ 

সাংখ্যায়নব্রাঙ্ষণ মতে আগ্নই ব্রহ্-- “ব্রহ্ম বা অগ্রিঃ 1৮৮ 

যিনি আদি দেব, যিনি জন্মমাত্রেই বিশ্বতুবম পরিজ্ঞাত, যিনি সবভূতের 

এবং বিশ্ব-প্রকৃতির অস্তরস্থিত, মেই অগ্নিই বৈদিক খধিদের একত্ব চিন্তার 

যূলীভূত কারণ--এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাঁশ নেই। উপনিষদ্দের আত্মা বা ব্রহ্মও, 

১2590 0915 01065100--098০, 19 

২ 605 561600095 ৮০1, [+ 0. 0.-282 4 

৩ বৃহ্দেরত1--২।২৪ ৪ শতপথব্রাঙ্গণ-_২1২।২।২ ৫ পারস্থর গুহ্যনথুত্র-_-৫1১১ 

৬ পার্কর গৃহ্যনুত--$1১* ৭ নিরুভ্ত-৭1১৮২ ৮ সাংখ্যায়নত্রাক্ষণ--* অঃ 



অগ্নি ৮৭ 

সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্বরদ্ধ ব! ইদমগ্র আসীৎ।”১ -_-এই ব্রহ্ই তির 

অগ্রে বর্তমান ছিলেন । “আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।”২ এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন । 

মহাভারতকার অগ্নিকেই ব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন, “অগ্নিহি যজানাংহোত। 
কর্তা স চাগ্নিব্র্ধ ।”৩ 

অগ্নি একটি তত্বে পর্যবসিত হলেও প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক অগ্নির একটি 

রূপ আছে। সেই রূপবিশ্বাত্মা! অগ্নির প্রতীক। সেই রূপ অন্গসারে বেদে এবং 

পুরাণে দেবত। হিসাবে অগ্নির আরুতিগত বর্ণন1 কিছু কিছু পাওয়া যায় । বৈদিক 
মন্ত্রের মধ্য দিয়েই দেবতার একপ্রকার আকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বিভিন্ন দেবতার 
আকৃতি-বিষয়ে সাধারণভাবে এঁক্য থাকলেও গুণকর্ম অনুসারে কিছুটা পার্থক্যও 
বিদ্যমান । অগ্রিদেবেরও একটি বিশেষ আকার কল্পন। কর যায় । অগ্নির বর্ণ শ্বেত 

শুক্রবর্ণ অথবা শুচিবর্ণ )। 

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহৃতিভিঃ 

ইমং স্তোমং ভূযস্ব নঃ ॥৪ 

__হে অগ্নি, তোমার শুভ্রবর্ণ দীপ্তিদ্বার। সর্বদেবতার 'আহ্বানোপযোগী স্তোত্রের 

ছারা যুক্ত হয়ে আমাদের স্ততি গ্রহণ কর। 

বস্ত্রেণেব বাসয়। মন্মন] শুচিং জ্যোতীরথং 
শুক্রবর্ণৎ তমোহুনম্।€ 

_ পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট শুত্রবর্ণ তমোনাশী অগ্নির বাসস্থানকে (যজ্জস্থান ) 
বস্ষের হ্যায় কুন্থমাবৃত কর। 

হিবণ্যদণ্ডং শুচিবর্ধমারাৎ ক্ষেত্রাদপশ্ঠমায়ুধা মিমানম্।৬ 
--আমি স্থ্বর্ণবর্ণ দস্তবিশিষ্ট শুত্রব্ণ আমুধতুল্য (জাল! ) নির্মাণকারী অগ্নিকে 

সবস্থান থেকে দেখেছি । 

অগ্নি চিত্রভান্ু অর্থাৎ উজ্জ্বলজ্যোতিবিশিষ্ট |" 

অগ্নির দত্ত হিরণ্যবর্ণ ; বিচিত্রদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নির কেশ হরিঘর্দ অথবা শুভ্রবর্ণ £ 

“চিত্রাভিস্তমৃতিভিশ্চিত্রশোচিঃ।৮৮ 

১ এতরেক্প উপনিবং--১২ ২ বৃহ্দারণ্যক --১1৪।১৭ ৩ শাস্তিপর্ব__-৩৪২।১২ 
৪ খখেদ--১1১২।১২ ৫ খখেদ--১1১৪*।১ ৬ ধখেদ--€২৩ 

গ খাখেদ--১।২৭৩ ৮ খা্ে-.১০1৬1৩ 



৮৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

*চিত্রযামং হরিকেশমীমহে”১ _-বিচিজ্রগতি পিঙ্গলবর্ণকেশযুক্ত অগ্রিকে স্ততি 

করি। 

প্রথম মণ্ডলের ৪৫1৬ স্ৃক্তে অগ্নি শোচিফেশ অর্থাৎ দীপ্তিময় কেশ যুক্ত । শুরু 
নূর্বেদেও অগ্নি হরিছর্ণকেশবিশিষ্ট- হুবিদ্র্ণ শবশ্রুবিশি্-_“অয়ং পুরো হরিশশ্র 
হরিকেশঃ1”২ তিনি তপুর্জস্ত অর্থাৎ শিখারূপ অস্ত্রধারী অথবা শিখারূপ মুখ 

বিশিষ্ট।৩ তিনি স্থর্শশশ্রুবিশিষ্ট, উজ্জল দস্তধারী, মহাঁন্ এবং অপ্রতিহত 
ব্লসম্পন্ন _“হরিশ্শ্র; শুচিদনভূরনিভূষ্টতাবিষিঃ1” আর একস্থানে তিনি 
অয়োদংঘ্ট অর্থাৎ লৌহসদৃশ (লৌহ্ময়) দৃস্তযুক্ত এবং জিহবা দ্বারা রাক্ষস আক্রমণ- 
কারী।৫ তিনি শিখারূপী মস্তকবিশিষ্ট (তপুতূর্ধা)। তার তিনটি মস্তক, কুর্ধের 
“মত সাতটি রশ্বি £ 

তরিমূর্ধানং সপ্তরশ্শিং গৃণীষেহনৃনমগ্রিং পিত্রোরুপন্তে ॥৬ 
-পিতামাতার (গ্ভাবাপৃথিবীর) ক্রোড়স্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্যরশ্মিবিশিষ্ট 

ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর ।? 

অগ্নির তিনপ্রকার শরীর তিনটি জিহবা £ 

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সংস্থা তিশ্রস্তে জিহ্বা খতজাতপূর্বাঃ । 
তিআ্র উতে তন্বো দেবজাতাস্তাভিন£ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্ ॥৮৪ 

-হে অগ্সিৎ তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার । হে 

যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার ( দেবতাগণের উদর পূরক ) তিনটি জিহবা আছে । 

তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলধিত। তুমি প্রমাদরহিত হইয়া 
'সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্ততি পালন কর।৯ 

অগ্নির সপ্তজিহবার উল্লেখ নানা স্থানে আছে, “দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা 
বচযস্তাং তে বহুয়ঃ সপ্তজিহবা! ।”১* __তুমি মহিম! দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে 
প্রকষ্টতর হও। তোমার অংশভৃত সপ্তজিহব! বিশিষ্ট বহিসকল পৃঁজিত হউক ।১১ 

“সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহবাঃ সপ্ত ঝষয়ঃ সথধধাম প্রিয়াণি ।১২-_-হে অগ্নি, 

তোমার সাতটি জিহ্বা, সাতজন খধি, সাতটি প্রিয়স্থান। মহাভারতেও অগ্নির 
সঞচজিহ্বার উল্লেখ আছে £ 

১ খখেদ--৩২১৩ ২ শুক্ল বু২--১৭1১৫ ৩ ধথেদ--১1৫৮৫ 

৪ বউ 6141৭ ৫ ধরেদ-_-১০।৮৭।২ ৬ এ ১1১৪৬1১ 

৭ অনুযাদ--রষেশচজক্র দত্ত ৮ এ ৩২২ ৯ অনুষাদ--রযেশচজ দত । 
১০ খাখেদ--৩৬২ ১১.অন্বাদ--রমেশচশ্ত্র দত্ত ১২ শুক ব্জু১--১৭।৭৯ 



অগ্নি ৮৯. 

“সগ্তজিহ্যাননাঃ ক্রুরো! লেলিহানো৷ বিসর্পাতি 1”১ -_সপ্তজিহবা৷ ও সধমুখ 

বিশিষ্ট ক্রুর লেলিহান অগ্নি অগ্রসর হচ্ছেন। 
অগ্নির চারিটি চক্ষু £ 

ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরংতরোহনিষংগায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।২ --হে অগ্নি! তুমি 

যজমানের পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য করিবার জন্য সমীপে থাকিয়া চতুরক্ষরূপে 

বীপ্যমান রহিয়াছ ।৩ 
কখনও আবার অগ্নি সহম্রাক্ষ £ 

সহম্রাক্ষে বিচর্যণিরগ্ী বক্ষাংসি সেধতি 15 

_-সকল বিষয়ের দ্রষ্টা সহম্্রাক্ষ অগ্নি বাক্ষদদের বিতাড়িত করছেন। 

অগ্নে সহত্রাক্ষ শতমূর্ধক্তং তে প্রাণা সহত্রব্যানশ্চ ।৫ 

_-হে সহম্রাক্ষ অগ্নি, তোমার শতসংখ্যক মূর্ধা, শতসংখ্যক প্রাণ, সহন্র ব্যান। 

একটি মন্ত্রে অগ্নি সহ্শূঙ্গ বিশিষ্ট । 
অগ্নির সহত্র শৃঙ্গ বা সহন্ন চক্ষু যে অসংখ্য শিখার 'প্রতিরপ তাতে লন্দেহ 

নেই। স্হন্ক্ষ শবের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য 'অসংখ্য শিখা বিশিষ্ট অর্থ করেছেন,_ 

“সহত্াক্ষেহসংখ্যাতজ্বালঃ1” একটি কে অগ্নি ধনুর্ধারী-_*ভ্রণানো হল্তাসি ।”৬ 

অগ্নির যে বিবরণ বৈদিক গ্রস্থাদিতে পাওয়া যায়, সেই অন্থসানে তার একটি 

পূর্ণাবয়ব মতি নির্মাণ করা সম্ভব মনে হয় না; তবে হিরণ্যকেশ, হিরণ্যশ্শ্রধারী, 
বর্ণদণড, ধন্র্ধারী, ত্রিমূর্ধা বা সপ্মূর্ধা, ত্রিজিহ্বা৷ বা সপ্তজিহবা, চতুরাক্ষ বা সহমাক্ষ 
একটি আকুতি কল্পন। করা হয়ত অসম্ভব নাও হতে পারে। এই মৃতি কল্পনায় 
প্রাকৃতিক অগ্নির আকারই প্রতিভাত হয়ে ওঠে । 81 00%019৪ 11306 অগ্রির 

মৃতিকল্পনা প্রসংগে যথার্থই লিখেছেন, “7৪ 1৪ 2০0% ৪ ৪০৫ ০৫110 1176 
ড31০80 ০০6 606 7175 168911 :9£97090. 99 015109, 11159 09802196108 

01 1018 80109850985 8:85 000 29%1] 910610109002000201519, 006 

1786810002209%1 1005897 090106106 810112108 86:9520108 180298,? 

তবে এ কথ।ও যথার্থ যে ভারতীয় অগ্নি উপাসনা জড়-উপাসনা নয় । অগ্নিকে 
সর্বময় চিৎশক্তিরূপে ভারতীয় খাধি পুজার অর্থয নিবেদন করেছেন। কিন্তু 
পুরাণকার তন্ত্রকারেরা অগ্নিকে একটি বিশিষ্ট আকারে আবদ্ধ না করে পারেন নি। 

১ মন্াঃ আদিপর্ব--২৩১।৫ ২ খ্্েদ-_১1৩১।১৩ ৩ অনুবাদ--রমেশচশ্র দত 

৪ খরনেদ-স্ ৫ শুরু ঘু১--১৭।৭১ ৬ খাখেদ- 8181১ 
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৯৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

অগ্যান্ত দেবতার মত তিনি সর্বময় সর্বব্যাপী হয়েও বিশেষ আকারে সীর্মাবন্ধ । 

পুরাণে, তঙ্ে, মৃত্িশিল্পশান্ধে অগ্নির বিশেষ বিগ্রহের বিবরণ আছে। প্রাচীন মুদ্রায় 

ভাস্কর্ষে অগ্রিমূতি ছুর্লভ নয় । বিষুধধর্মোত্তবে অগ্ির বর্ণন। প্রসংগে বল! হয়েছে : 
রূক্তং জটাধরং বহিং কুর্ধাদ্ বৈ ধৃ্বাসসম্। 
জালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শবশ্রধারিণম্ ॥ 
চতুর্বানুং চতু্দংষ্রং দেবেশং বাতসারথিং। 
চতুভিশ্চ শুকৈর্ুক্তে ধৃমচিহ্রথে স্থিতম্। 
বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেখ। 

বত্ুপাত্রকর দেবী বহ্হোক্ষিগ্রহন্তয়োঃ | 

জালাত্রিশূলৌ কর্তব্যো চাক্ষমালা তু বামকে। 
বক্তং হি তেজসে! রূপং রূক্তবর্ণং ততঃ স্থৃতম্ ॥ 

_ রক্তবর্ণ, জটাধারী, শিখার মালায় ভূষিত, সৌম্য, ত্রিনেত্র, শৃশ্রধারী, 
চতুুজ, চারিদস্তবিশিশ্ট, ধূরবর্ণবসন পরিহিত, বায়ু সারথিশোভিত ধূমচিন্থাস্কিত 
চারিটি শুকপক্ষীশোভিত রথে আর্ঢ অগ্নি মৃতি নির্মাণ করবে। ইন্দ্রের শচীর 
মত তাঁর বামে বতুপাত্রহস্ত! শ্বাহা থাকবেন । তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অগ্নিশিখা 
ও ত্রিশূল এবং বামহস্তে অক্ষমালা থাকবে । তেজের রঙ. রক্তবর্ণ হওয়ায়, তারও 
গাত্র রক্তবর্ণ হবে। 

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন যে বাগদ্রও, ধিগ্রও ধনদণ্ড, ও 

বধদণ্ড-_ এই চারিটি দণ্ডের ফ্যোতক অগ্নির চারিটি দণ্ড। চারি শুক চাবি 

বেদের গ্যোতক।১ বিশ্বকর্মীশিল্পশাস্মে অগ্রি মেষার্ঢ। হেমাদ্রিবণিত অগ্নির 

বর্ণনায় অগ্নির বাম উরুর উপরে আসীনা তাঁর পত্রী সাবিত্রী। প্রপঞ্চসারতন্ত্ে 
অগ্নির বর্ণনা ঃ 

জ্রিনয়নমরুণাণ্তবন্ধমৌলিং ুশ্ুক্লা-শ্ুকমরুণমনেকাকল্পমন্ভোজসংস্থম। নমত 
কনকমালালংকতাংসং কৃশানুম।২ -_ত্রিনয়ন, অরুণবর্ণ, জটাবদ্ধমস্তক, শুভ্রবসন, 
বক্তপল্মাসনাসীন, স্বদ্ধবিলদ্বিত হ্বর্ণহাঁর কৃশানুকে নমস্কার কর। 

সৌন্রপুক্াণে অগ্নির বর্ণনা £ 

পিঙ্গভ্র শবশ্রকেশাক্ষ: পীনাঙ্গ জঠরোরুণঃ | 

ছাগন্থঃ সাক্ষহুত্রোহগ্রিঃ সপ্তাচি শক্তিধারকঃ ॥ 

_ ১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধার।_ পৃঃ ১১৪ ২ প্রপঞ্চসার-_৬।৮৮ 



অগ্সি ৪১ 

- _-পিঙ্গলবর্ণের ভ্রু, শ্বশ্রু, কেশ ও অক্ষি; রক্তবর্ণ উদর, দ্লুলদেহ, ছাগবাহন, 

অক্ষম্ূত্রধারী, শক্তিধারুক, সপ্তশিখাবিশিষ্ট। 

শারদীতিলকে অগ্নির ধ্যানমৃতি £ 

অংসাসক্তন্থৃবর্ণমাল্যমরুণমক্চন্দনালংকৃতং 
জালা পুঞ্জজটাকলাপ:বলসন্মৌলিং সুশুভ্রাংশুকম্। 
শক্তিন্বম্তিকদর্তমুত্রিক জণ্ত্রক্জক্ক্র ধাভীবপন্ 

দৌভিবিভ্রতঞ্চিতভ্রিনয়নং রক্তাভমগ্রিংভজে ॥১ 

__স্বন্ধবিল“ঘ্বতন্বর্ণশাঁলা ও বক্তবর্ণমাল্যধারী, চন্দনে শোভিত» শিখাপুগ্তরূপী 

জটাকলাপশোভিতমস্তক, শ্তত্রবস্ত্পরিহিত ১ শক্তি, স্বস্তিক, দর্তমুষ্টি, জপমালা ও 
স্বতপূর্ণ শ্রক্ ( কোশা ) হস্তে ধারণকারী 7 ত্রিনয়ন রক্তবর্ণ অগ্নিকে বন্দনা করি । 

মহানির্বাণতন্ত্রে অগ্রির ধ্যান £ 

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহবাং ছিমস্তকম্। 

অজার্ঢং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥২ 
__ প্রভাতম্্যতুলা, সপ্তজিহবা ও দুই মস্তকবিশিষ্ট, ইাগারোহী, শক্তিধারী, 

জটামুকুটশোভিত অগ্নিকে ভজন কর। 

তস্্রণাজতন্ত্রে অগ্নি £ 

অরুণোহরুণপক্কজসন্নিভঃ ক্রবশক্তিবরাভয়যুক্তকরঃ । 
অমিতাচিরজাতগ তিবিলসন্নয়নত্রিতয়োহবতু বে দৃহনঃ ॥৩ 

__রক্তপদ্মসদৃশ অরুণবর্ণ, হস্তে শরুব, শক্তি, বর ও অভয়; অমিতকিরণসম্পন্ন; 

অমিতগতিচঞ্চল নেত্রজ্জয়সমন্িত অগ্নি তোমাদের রক্ষা করুন। 

প্রপঞ্চসারতন্ত্রের একটি ধ্যান মন্ত্রে অগ্নির তিন মুখ ও ছয় বাছ। 

শক্তিম্বস্তিকপাশান্ সাঙ্কুশবরদাভয়ান্ দধত্রিমুখঃ | 

মুকুটাদিবিবিধভূষোহবতাচ্চিরং পাবকঃ প্রসন্নঃ বঃ ॥৪ 
--শক্তিম্বস্তিকপাশ অংকুশ, বরদ এবং অভয় মুদ্রা হস্তে ভ্রিমুখ, মুকুট প্রভৃতি 

বিবিধ অলংকারে অলংকৃত পাবক প্রসন্ন হয়ে তোমাদের রক্ষা করুন। 

মত্শ্রপুরাণে অগ্নিপ্রতিমার লক্ষণ বণিত হয়েছে £ 

১ শী, তি.-১৪1৯৫ ২ মহাঃ নিঃ তত্্র-৯২১ ৩ ত্ন্তরাজ--৪৬৬ ৪ প্রগঞ্চ--১৬।২৮ 



৯২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

দীপ্ং স্থবর্ণবপুবমর্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্ ॥ 

বালার্কসদৃশং তস্য বদনঞ্চাপি দর্শয়েখ। 
যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকর্চধরং তথ। ॥ 

কমগুলুং বামকরে দক্ষিণেত্বক্ষস্ত্রকম্। 

জ্বালাবিতানসংযুক্তমজবাহনমুজ্জলম্ ॥১ 

_ দীপ্ত সথবর্ণতুল্যদেহধারী, অর্ধচন্দ্রাসনে অবস্থিত, প্রভাতনূর্যতৃল্য তাঁর মুখটিও 
নির্াণ করতে হবে। যজ্জেপবীতধারী, দীর্ঘকেশধারী, বামকরে কমগুলু, 
দক্ষিণহস্তে জপমালা॥ শিধাসমূহসংযুক্ত, উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ অজবাহন ( অগ্রিগ্রতিমা 
নির্মাণ করবে )। 

বিভিন্ন তত্গ্রন্থে অগ্নির আরও কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র পাও যায়। এই মন্ত্গুলিতে 
অগ্নির যে রূপ প্রকটিত, তা প্রারুত অগ্নি বা যজ্ঞাগ্রির কথাই ম্মরণ করায় । বক্তপদ্সে 

সমাসীন শুরু বা রক্তবর্ণ, ছুই, তিন, চার বা! পাচ মুখ বিশিষ্ট, মস্তকে জটা, শরীরে 

উজ্জল দীপ্তি ব্রিনয়ন, সপ্তজিহবা ছাগ, অথবা মেষবাহন অগ্নির মুতি বিভিন্ন সময়ে 
প্রজ্জলিত হজ্ঞাগ্সির বিভিন্ন অবস্থা অথব! ছ্যলোকস্থিত স্ৃর্ধাগ্রিকেই স্মরণ করায় । 
ক্রক্, শ্রুব প্রত্তৃতি যজ্জের অপরিহার্য অঙ্গ ; মস্তক, গ্রিহবা, জটা, নয়ন প্রভৃতি 

অগ্রিশিখারই গ্যোতক 3; ছাগ ও মেষ যজ্ঞে অপরিহার্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্ষণে 

(৩৮২৩ ) অগ্নির উদ্দেশ্তে ছাগবলির উল্লেখ আছে । গোঁভিলরুত গৃহৃস্থত্রে অগ্নি- 

যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে ছাগ ও স্ুর্যাপ্নির অপর মুতি ইন্দ্র-যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে 
মেষদানের ব্যবস্থা আছে --"আগ্নেয়েহজ এন্দে মেষেো 1৮২ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 

সূর্ধেরই নামান্তর বা রূপান্তর পৃষা ও ছাগবাহন। মগ্ডগাস্তর্র্তী সূর্য বা বর্ষচক্রে 
পরিক্রমণরত সুর্য বেদে একপাদ অজ ব! ছাগ নামে অভিহিত। মহাভারতে 
অগ্নিদেবের যে বিবরণ আছে তাঁও পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ । 

নত 7০21108 মহাভারত-বণিত অগ্নি সম্পর্কে লিখেছেন, “১01 (18018) 
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অগ্নি ৪৩ 

যুগের পরিবর্তনে এবং বৌদ্ধ প্রভাবে যাগযজের জটিল ক্রিয়াপন্ধতি ক্রমশঃ 
অপ্রচলিত হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের পুনরুখানকালে পৌর়াণিকযুগে প্রধানত; 
গধ রাজাদের রাজত্বকালে বিভিন্ন দেবতার মুতিপুজার ব্যাপক প্রচলন হয়। 
এই সময়েই সম্ভবত অগ্রিরও মৃতিপূজা চলিত হয়। ছাগবাহন ও মেষবাহন 
শশ্রমণ্ডিত অগ্নির প্রস্তর মৃতি নানাস্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু আরও পূর্বে খুটপূর্ 
প্রথম এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অগ্রির মৃতিপূজার প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। 
শুঙ্গবংশীয় মিত্রয়াজাদের অন্যতম অগ্নিমিত্র এবং ভান্ুমিত্রের তাঅমুদ্রায় রেলিং 
ঘেরা বেদির উপরে দণ্ডায়মান অগ্রির মতি অস্কিত আছে। অগ্নির মন্তকে পাচটি 
কিরণ অংকিত $ এই পাঁচটি কিরণ অগ্নির পঞ্চশিখা ।১ 

বৌদ্ধ মহাযানের অন্তু ক্ত বজ্্রঘান সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবদেবীদের মধ্যে বন 
হিন্দু দেবতাও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন । এই সকল দেবতার মধ্যে 

অগ্নিও আছেন। অষ্টদিক্পালের অন্তর্গত অগ্নি বৌছর্দেবতাদের পংক্তিতে স্থান 
করে নিয়েছেন। বৌদ্ধদেবতা অগ্নি সম্পর্কে বিনয়তোৌষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 
“অগ্নিকোণের অধিপতি অগ্রিদেব রক্তবর্ণ, একমুখ, দ্বিতুজ এবং ছাগবাহন। 
ছুইটি হাতে যজ্জপাত্র, শ্রব ও কমগ্ডলু ধারণ করেন। ইছার লাল রং অমিতাভের 

গ্যোতক ।”২ 

হিন্দু ধর্মচর্য। থেকে যাগযজ্জ কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। গুপ্ত বাজাদের 
মুদ্রা থেকেই প্রমাণ পাই যে সে যুগে মৃতিপূজার সঙ্গে যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হোত। 
পরবর্তী কালে, এমন কি আধুনিক কালেও উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক 
কর্মের অঙ্গ হিসাবে এবং মৃতিপূজার অঙ্গ হিসাবে হোমের বা যজ্ঞের প্রচলন 
আছে । বৈদিক যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত প্রকরণ হিসেবে হোম-যজ্ঞজ আজও অনুষ্ঠিত হয়। 

আধুনিক কালে মৃতি গড়ে অগ্রিপূজার প্রচলন দেখা যায় না। অগ্নি ও ব্রদ্ধায 
অভিন্নতা শ্বীরূত হওয়ায় অগ্নির অপর মৃতি হিসাবে ব্রহ্ম পূজা কোথাও কোথাও 
প্রচলিত আছে । অগ্নিতে আহছতি ধেবার মন্ত্র স্বাহা। যজ্ঞাগ়ির সঙ্গে ম্বাহা মন্ত্র 

অবিচ্ছেন্চ । তাই স্বাহ। হলেন অগ্নির পত্বী। খখেদেই অগ্নির নাম স্বাহাপতি ।৩ 

মহাভারতে দক্ষকন্তা। শ্বাহা! ছয় খষিপত্বীর বেশে ছয়বার কামার্ত অগ্নির সঙ্গে 

মিলিত হয়েছিলেন এবং অগ্নির তেজে ষড়াননের জন্ম দিয়েছিলেন ।৪ 

55501558154, [ব01018008305---5, 0, (10810558201, 09€6 206 
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৯৪ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

অন্নি-উপাসন! পৃথিবীর আধিম কাল থেকেই বু দেশে বছ জাতির মধ্যে প্রচলিত 

ছিল, _এখনও আছে। বৈদিক আর্ধদের প্রধান এবং প্রথমতম দেবতা! জগ্নি। 
খখেদের প্রধান যাগ সোম যাগ। আবেন্তায় যজ্ঞকে 'হওম” (880০৪ ) বলা 

হয়েছে । যজ্ঞকে ভারতীয় ভাষাতেও হোম বলা হয়। “176 £1:5 12) 6139 

56868 1৪ 6009 0906:9 01 ৪6:০008 3 095910090. 2160] £ 606 £1:6- 

1919368 86107558053 919 0198115 609 98008 30 07381 ৪৪ 6108 ৫10 

86209 75908.৮১ 

4116 00161 19%0198 01 6118 1116 0016 8100. 01 93008 ০0: 17807028 
850:11106 900987৮ 10. 365 (6৫৪ & 8598৪৮৪ ), [09 ৪80:11196 1৪ 
081190 58308 10 0139 59868) 809 70060921986 19 70868: 60970 

1৪ 800795509 11628 15 00161025 ২ 

“ইবানীরা! অগ্নি দেবতাকে আতর্ বলে। অগ্নিদেবের এই নামটি বহু প্রাচীন । 

কিন্তু ভারতীয় আধরা এই নামটি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । তবে এই নামটি 
হুইতে “অর্বন্ বলিয়া যে শব নিষ্পন্ন হইয়াছে, বেদে তাহা স্থান পাইয়াছে; 
উহার অর্থ অগ্নি পুরোহিত ও 

“ইউরোপে গ্রীকদিগের মধ্যে ৪1০৪0, [79005818608 [93615 অগ্রিদেবতা । 

প্রাচীন প্রুশিয়া, রুশ ও লিখুনিয়ান জাতি অগ্নির পূজা কোরত। এখনও 
ইউরোপে অগ্রিপূজার ছি'টে ফোটা আছে। প্রাচীন ইহদীধর্মেরও অগ্নিপৃজা 
একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। চ্ছদীগণ দেবতা ও পর্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্ট্ে অগ্নিতে 
আহতি প্রদান কোরত। 

“মেকৃসিকোবাসীবাও অগ্নি-পৃজক ছিল, তাহদ্দের নাম ছিল সু1012900811 
বাইবেলে (017. [98887580ট ) দেখা যায় » ইনুদীজাতির মধ্যে অগ্নির নিকট 
সম্তান-সম্ভতি উৎসর্গ করার প্রথ1! ছিল ৮18 

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল লিখেছেন, 41008 4801 7৪ 80 19০- 
190:00650 আ০0. (186. 18018) 91800190801), 606 ০৪780 ০0! 
55 01005761019 10802 88 00161515015. [0 605 1000-77808জ0 1997100 
6109 ৪80861019] 1129 19 81:9805 (0004 ৪৪ 6139 08069 ০01 & 095%889790 
£180815 15900501075. 01981501888 0:07091)17 0%1190 4 07087580.... 
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৩ ভারত সস্কৃতির উৎসধারা--অযুলাচরণ বিস্তাভূষণ, পৃঃ ৮৭ 
৪ )] পৃঃ ৮৫ 



অন্গি | ৯৫ 

[059 85921119181 1175 568008 680০ 1855 0590. 0 1000-70197991, 

(08616008100 & 180১ 81096 6108 16%11808 900. 37898, 85৪ 91) 8৪ 608 

[5901508 800. 10018081780. 6109 0086008 ০ 01189010£6 1168 6০ 609 

893৪ ০04 11:9,১ 

ভারতে যেমন অগ্নিদেব বহুরূপে উপাপিত, অন্তান্ত দেশেও তেমনি অগ্নি বহুরূপে 

উপাসিত হয়েছেন । খথেদে অগ্নিকে “যুবা বলা হয়েছে ।২ কোন কোঁন স্থলে 

তিনি ঘৰিষ্ঠ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীক দেবতা 87881850৪ 

যবিষ্ শবের অপভ্রশ। এ ছাড়াও গ্রীক্দেবতা 79009861080 ও 710:00908 

বৈদিক অগ্নিদেবের বিশেষণ প্রমস্থ ও ভরণুয শব্ধ থেকে আগত এবং ০187 

অগ্নির মৃত্যন্তর উক্কা শব্দেরই রূপাস্তর। পগ্রীকৃদিগের বিশ্বকর্মার' নাম 

[79010919008 ( স্ব 01081) 10 [49610 ) এবং পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এই 

792088195০৪ নাম *যবিষ্ঠ নামের রূপান্তর মাত্র। . দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ণ বা 

মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য প্রমস্থ নাম দ্বেওয়া যায়। গ্রীকৃদিগের 
ধর্মে যে দেব মুতের হিতার্থে স্বর্গ হইতে অগ্নি চুর্কি করিয়া আনিয়াছিলেন, 

পণ্ডিতদিগের মতে সেই 100966908 দেবের নাম প্রমন্থের রূপান্তর মাত্র । 

অগ্নির আর একটি নাম ভরণুয ৷ পণ্ডিতের বলেন, তাহারই রূপান্তর গ্রীকৃদিগের 

অগ্নিদাতা ও জদাচার নিয়ন্ত1 170:0069৪” এবং পণ্ডিতগণ আরও বিবেচনা 

করেন রোমকদিগের ড০1০%০ “উদ্ধার রূপান্তর মাত্র । এবং “অগ্রি'-র অগ্নি নাম 

হইতে লাটিনদিগের 18088 এবং ল্লাভদিগের 0801 উৎপন্ন ।”৩ 
“00৪ 160 6109 85091091010 01 8801, 511 01091080093 ০01 6109 1179 

8100. 6109 11:59 800 9:85 08160 ৪৪ড 0৮ 609 আ9৪৪90 4১10 81089 

৪00 9 10859 17:0028610809 81087911706 60 71500806108) [97002008908 

$০ 730515055%, 800. 609 176610 50198008 6709 99081616 0108,”8 

অগ্নি উপাসন। ভারতবর্ষ থেকেই এশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন. দেশে প্রসারিত 

হয়েছে, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। খখেদের যুগে 'পণি' নামক বণিক 
শ্রেণী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নানাদেশে যাতায়াত করতেন। সেই স্যত্রে সাংস্কৃতিক 

র্ ৬৭০ 209 600910£5---0886 99 

₹ ধাখেদ--১।১২।৬ 

ও খখেদেয বঙ্গানুবাদ, ১ম-_রমেশচন্্র দত, ১1১২।৬ ধকের টীকা! 
8 7008275 5881056 7065508-7501, ৬5 084৩ 199, 



3৬ হিন্দুদের দেবদেবী ২ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

লেনদেন ম্বাভাবিক । মোহেন্*জো-দারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্শালার অস্তিত্ব 

আবিষ্কৃত হয়েছে । হ্থৃতরাং ৩০০৯ খুষ্ট পূর্বােও ভারতে অগ্নি উপাসন! প্রচলিত 

ছিল। খখেদের যুগ আরও পূর্বে বলে অন্থমানের যথেষ্ট হেতু আছে। আম্ু- 
মানিক ৫০** খু পূর্বাব্ষ খখেদের সময় বলে দেশী-বিদেশী বছ পণ্তিত অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। আরও পূর্বকাল থেকে অগ্নি আর্ধসমাজে উপাসিত হয়েছেন । 

ভারতের অগ্নিপূজা কোন প্রাকৃতিক বস্ত হিসাবে নয়, কোন এক বিশেষ 

দেবতা হিসাবেও নয়, এদেশে অগ্নি সকল দেবতার অবয়বরূপে -_ সকল দেবতার 
উৎসরূপে, চয়াচয়ের প্রাণশক্তিরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হচ্ছেন সহশ্র সহন্র বৎসর 
ধর়ে। 



র্ 
খথেদের অন্যতম প্রধান দেবত। সূর্য । গুণ-কর্ম-অবস্থাভেদে এক হৃর্ই সবিতা, 

আদিত্য, বরুণ, বিষণ, পৃষা, অর্ধমা, মাতরিশ্বা, ভগ, মিত্র, তা গ্রভৃতি বিচিত্র নামে 

অভিহিত হয়েছেন । তেজ ব প্রাণশক্তিশ্বরূপ সূর্য সমস্ত বিশ্ব চবাচরের আত্মা 

রূপে খথেদে সতত হয়েছেন £ 

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুমি প্রন্ত বরুণস্যাগ্নেঃ | 
আগ্র। গ্ভাবাপৃথিবী চাস্তবিক্ষং সূধ আত্মা জগতন্তস্থ'ষস্চ ॥১ 

_-বিচিত্র তেজঃপুঞ্তরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্রির চক্ষু স্বরূপ (কুর্য) উদয় 

হইয়াছেন; গ্যাবা, পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ হ্বীয় কিরণ সি করিয়াছেন, সুর্য 
জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মান্বরূপ ।২ 

সূর্য কেবল স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা নন, তিনি মিত্র, বরুণ ও অগ্রির চক্ষুত্বরূপ । 

সায়নাচার্ধের মতে এখানে চক্ষু অর্থে স্থাবর জঙ্গমাত্মক্ক বিশ্বরাচরের প্রকাশক 
তেজ উপলক্ষিত হয়েছে । 

কৃষ্ণযজুর্বেদও বলেছেন যে আদিত্যই বিশ্বের প্রাঁণন্বরূপ, আদিত্য থেকেই 
প্রাণের স্থট্টি-_অসৌ৷ বা আদিত্যঃ প্রাণ: প্রাণমেবৈনাহুৎস্ছজতি 1৩ 

শুরু যভুর্বেদেও সূর্য-_মিত্র ও বরুণের চক্ষু: 

নমো মিত্রন্ত বরুণস্ত চক্ষসে মহোদেবায় তদূত সপর্ধত | 
দূরে দূশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় হূর্যায় সংশত ॥৪ 

_মিত্র ও বরণের চক্ষুম্বরূপ হুর্ধকে নমস্কার । মহান্ দেব সুর্যের উদ্দেস্টে 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। দুরে দৃশ্যমান্ প্রাণরূপী মহাতেজঃস্বরূপ প্রজ্ঞারপী ।ছ্যলোকের 

পুত্র সর্ষের উদ্দেশ্তে স্তৃতি কর । 

আচার্য মহীধর ভান্তে লিখেছেন, “ঘিত্রন্ত বরুণন্ত চক্ষসে সর্বজগতো৷ ষ্টে+ 
মিজ্রাবরূণ শবেন সর্বং জগল্পক্ষ্যতে |” খিত্রাবরণ শবের দ্বারা সর্বজগৎ বোঝায়, 

সর্বজগতের ভ্রষ্টা সূর্য | 

সুর্য শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, ক্ষয় রহিত, স্বয়ং প্রকাশক কিন্ত বিশ্বের প্রকাশক £ 

১ খখেদ--১।১১৫।১ ২ অন্ুধাদ-_রমেশচঙ্হ দত্ত 

৩ কৃষ্ণ বজুর্বেদ-_-৫1৫1২1$ ৪ শুরু যহছুর্বেদ--৪1৩৫ 
খু 



৯৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

ইনং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিকুত্রমং বিশ্বজিদ্বনজিছুচ্যতে বৃহৎ । 
বিশবত্রাড, ভ্রাজে। মহি বুর্ধো৷ দুশ উরু প্রপথে সহ তেজো৷ অচ্যুতম্ ॥১ 

__এই শ্রেষ্ঠ তেজ, তেজ: পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের জেতা, ধনজেতা, 
বিশ্বের প্রকাশক, স্বয়ং প্রকাশক মহান্ হৃর্ধ চ্যুতিরহিত তেজোরূপ বল দর্শনের 

নিমিত্ত প্রকাশ করছেন। 
সূর্য জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের দ্রষ্টা, সুর্য প্রাণীবর্গের একমাত্র চক্ষুম্বূপ, তিনি 

দ্যুলোক ও মর্তলোকে অবস্থানকারী । 

স্্যো দৃযাং হুর্ধঃ পৃথিবীং হুর্ধ আপোতি পশ্ঠতি। 

সুর্ধো ভূতন্যৈকৎ চক্ষুরারবোহ দিবং মহীম্ ॥২ 

সুর্যই ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই হুয়ভূ-_্য়ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্রিরর্চোদা অসি বর্চো মে 
ধেহি।”৩ -_হে স্ছূ্য, তুমি ম্বয়ংজাত--তেজো দাতা, আমাকে তেজ দাও । 

শুরুষভূর্বেদ অন্যত্র বলেছেন, “কিং স্থিৎ সুর্যসমজ্যোতিঃ ব্রদ্ধ তূর্যসমং 
জ্যোতিঃ1”8৪ --ন্ুর্যের মত জ্যোতি কি?- ব্রন্বই স্থধসম জ্যোতি । 

আদিত্য সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন-__-“আদিত্যে! বা এতত্বাগ্র 
আপীৎ।”€ 

দেবতাদের অগ্রজ দেবতাদের তাপ বা কিরণদাতা, দেবগণের পুরোহিত ব্রহ্ধ- 
স্বরূপ ূর্ধকে খষি প্রণাম জানিয়েছেন । 

যো দেবেত্যো আতপতি যে! দেবানাং পুরোহিত: । 

পূর্বো যো দেবেভ্যো৷ জাতো৷ নমে! রুচায় ব্রাহ্ময়ে ।৬ 
স্থ্ষের অপর নাম সবিতা । সবিতা শের অর্থ প্রসবিতা অর্থাৎ বিশ্বনরষ্টা __ 

“মবিতা৷ বৈ দেবানাং প্রসবিতেদং মে প্রস্থবেতি।”৭ --সবিতা দেবতাদের 
গ্রসবকর্তা বা প্রেরণকর্তা। তিনি আমাকে প্রেরণ করুন। 

সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা৷ তথে৷ হাম্থাৎএতে সবিতৃপ্রস্থুতা এব... ।”৮ 
_-সবিতা দেবতাদের শরষ্টা, এই সমস্তই সবিত্হষ্ট। 

সর্বাহক্রমণিতে বল! হয়েছে ঘে কূর্যই এক এবং মহান্ আত্মা-_অন্ান্ত দেবত] 

১ খথেদ---১০1১৭০।৩ ২ অথর্ব বেদ--১৩১।১1৪৫ ৩ শুক্ক বনূর্বেদ--৩১।২০ 

৪ গুরু বজুর্বেদ-_-২।২৬ € শতপথ ভ্রাঙ্গণ--১।৭।৪ ঙ তত হ৩৪৭৪৮ 

৭ তদেব--২।৩৩ ৮ তবল্কার ব্রাঙ্মণ--১৮৭ 



তূর্য ৪৪ 

তাঁর বিভূতি £ “একৈব মহানাত্ম! দেবতা তং হু ইত্যাচক্ষতে | স হি সর্বভূতাত্মা। 
তদুক্যষিণা-_হূর্ধ আত্মা জগতস্তস্থষশ্চ ইতি। ততঘ্িভূতয়োহগ্কা দেবতাঃ | 
তদেতদুচোক্তম্- ইন্দ্র, মিত্রং বরুণমগ্রিমানছরিতি ।”১ --এক মহান্ আত্মা দেবতা 

তাকে হ্র্ধ বলা হয়। তিনি সর্বভূতের আত্মা। খধিও বলেছেন স্থ্য স্থাবব- 

জঙ্গমের আত্মা। অন্যান্য দেবতারা তার বিভতি। খঞ্থেদেও বলা হয়েছে, 
তাকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলা হয়। 

মহাভারতেও সুর্য জগতের চক্ষু, সকল দেহীর আত্মা, সকল জীবের উৎপত্তির 

'হেতু _কর্মশীল জীবের তিনিই ক্রিয়া £ 
ত্বং ভানেো৷ জগতশ্চক্ষত্বমাত্স! সর্দেহিনাম্ । 

ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিঘ়াবতাম্ ॥২ 

সুরধই সর্বদেবাত্মক _তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই বিষণ-_ 
তবমিন্রস্বং মহেন্ত্রস্বং লোকক্তং প্রজাপতিঃ। 

তৃভ্যং যজ্জে বি তায়তে তুভ্াং জুহবতি 

জুহবত স্তবেদ্ বিষ! বন্ধধ। বীর্ধাণি ।৩ 

হে সুর্য, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই মহেন্দ্র (মহৎগুণ বিশিষ্ট ইন্দ্র), তুমিই স্বর্গাদি 
লোক, তুমিই প্রঞ্জগাপতি, তোমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ সম্পন্ন ক্র! হয়, তোমার জন্তই 
বজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। হে বিষ্কো, তোমার বহুবিধ বীধ। 

অভি ত্বা৷ দেব সবিতরীশানং বাধ্যানাং*** (9 

_-সবিতা সকল স্্ট বস্তর ঈশ্বর, কাম্যধনেরও ঈশ্বর । বৃহদ্দেবতায় হৃর্ধের 
সার্দেবময়ত্ব ও সর্ধময়ত্ব সবিস্তারে প্রকটিত হয়েছে । 

ভবদ্ুতং ভবিষ্যঞ্চ জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যত । 

অস্তৈকে সুর্যমেবৈকং প্রভবং প্রলয়ং বিছুঃ ॥ 

অনতশ্চ সতশ্চৈব যোনিরেষা প্রঞ্জাপতিঃ | 
তদক্ষরঞ্াব্যয়ঞ্চ যচ্চৈতত্তছ “দ্ধ শাশ্বতম্ ॥ 

কত্বৈব হি ব্রিধাত্মানমেযু, লোকেধু তিষ্ঠতি। 
দেবান্ যথাযথ সর্বান্ নিবেশ্ত স্বেযু রশ্শিষু ॥ 

১ সর্বানুক্রমণি-_-_-২।১৪ ২, ২ মহ্থাঃ বনপর্ব --৩৩৬ 

৩ অধর্বষেদ--১৭।১।১।১৮ ৪ বাখ্েদ---১1২৪।৩ 



১৩০ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

এতত্ভুতেযু লোকেষু অগ্নিভূতং স্থিতং ত্রিধা। 
খষয়ে। গীতিররচস্তি ব্যঞ্িতং নামভিন্রিভিঃ ॥ 

তিষ্ঠত্যেব চ ভূতানাং জঠরে জঠরে জলন্। 

ত্রিস্থানং চৈনমর্চস্তি হোত্রায়াং বৃক্তবহিষঃ | 

রসান্ রশ্মিভিরাদায় বায়ুনাহয়ং গতঃ সহ। 

বর্ধত্যেষ চ যল্লোকে তেনেন্্র ইতি স ম্বতঃ| 

অগ্রিরম্মিনতেন্দ্স্ত মধ্যমো। বায়ুরেব চ। 

সূর্যে! দিবীতি বিজ্ঞেয়ান্তিত্র এবেহ দেব্তাঃ ॥১ 

- অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান স্থাবর এবং জঙ্গম ঘা! কিছু সবেরই উৎপত্তি এব” 

লয়স্থান সূর্ধকেই জানবে । অসৎ এবং সৎ সকলেরই উত্তব এই প্রজাপতি ) সেই 
ক্ষয়রহিত এবং পরিবর্তনরহিত শাশ্বত ব্রহ্ম ইনিই। ইনি দেবতাদের নিজের 

রশ্মিতে স্থাপন করে নিজেকে ভ্রিধা বিভক্ত করে বিরাজমান । সর্বভূতে এবং 
সর্বলোকে অগ্নিরূপে ত্রিধা বিভিন্ন হয়ে বিরাজ করেন। খধিগণ তিন নামেই 
তাকে স্তব করে থাকেন। ইনি প্রাণিগণের জঠয়ে গ্রজলিত হয়ে বর্তমান থাকেন । 

যজ্ঞ ত্রিস্থানে বর্তমান অগ্রিরূপে খত্বিক্গণ তীর অর্চনা করেন। ইনি রশ্মিবারা 

রস আহরণ করে বাযুর সাহায্যে বর্ষণ করেন, সেই জন্যই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়। 

ইনি মলোকে অগ্রি, মধ্যলোকে (অস্তরীক্ষে) ইন্দ্র ও বায়ু এবং ছ্যুলোকে স্থর্য,__ 

এইরূপে তিন দেবতা জানবে। 

মহাভারতে তৃর্ষের অগ্টোত্তর শতনাম কীতিত হয়েছে । এই নামগুলিতে 

সুর্যের সর্বদেবময়ত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব স্থপরিস্ফুট £ 

সূ্যোহ্ধমা ভগন্বষ্ট। পুষার্কঃ সাবতা রঝিঃ। 
গতস্তিমানজঃ কালো! মৃত্যুর্ধতী প্রভাকর: ॥ 

ইন্দ্রো বিবন্থান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ | 
্রহ্থা বিষুশ্চ রুদ্র স্কন্দ। বৈ বরুণো যমঃ ॥ 

দেহকর্ত। প্রশাস্তাত্মা। বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ | 
চরাচরাত্মা! হুন্াত্ম। মৈত্রেয়ঃ করুণান্বিতঃ ॥২ 

১ বৃহদ্দেবতী--১৬১-৬৫ 7 ৬৮৬৯ ২ মহাঃ বনপর্ব--৩1১৬, ১৮, ২৪ 



সর্য ১৩১ 

স্বন্দপুবাণে ব্থধমহিমা বর্ণনা প্রলঙ্গে কূর্ধ বৈদিক খধিদের বীত্যন্ছসারে সমস্ত 

গ্ুগতের আত্মা ও চস্্রূপে বণিত হয়েছেন। 
সূর্য আত্মান্ত জগতো বেদেষু পরিপঠ্যতে । 

সব এব চেজ্জালয়িতা কোহন স্ত্রাতা ভবেদিহ ॥ 

জগচ্চক্ষুর়সৌ হুর্ষো জগদাত্যেষ ভাক্কর:। 
জগদ্ যো যন্মতপ্রায়ং প্রাতঃ প্রাতঃ প্রবোধয়েৎ 1 

_ বেদে পঠিত হয় যেহ্ুর্য এই জগতের আত্মা । তিনি প্রাণ প্রজ্লিত 

করেন। তিনি ছাড়া ইহলোকে রক্ষাকর্তা কে আছেন? এই স্ূর্ধ জগতের 

চক্ষু, এই ভাস্কর জগতের আত্মা। ইনি মৃতপ্রায় জগংকে প্রতি প্রভাতে জাগ্রত 

করেন । 

রামায়ণে রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র ঝষি অগন্তের আদেশে আদিত্যহদয় শুব 
পাঠ করে কূর্যকে তুষ্ট করেছিলেন । এ স্তবে স্্ধকে সর্র্দেবময় এবং পর্বদেবাত্মক- 
বপে স্বীকৃতি দেওয়। হয়েছে । | 

সর্বদেবাত্মকে। হেষ তেজন্বী রশ্মিভাবনঃ | 

এষ দেবান্রগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভি; ॥ 

এব ব্রহ্মা চ বিষুণ্চ শিবঃ স্বন্দঃ প্রজাপতিঃ | 

মহেন্দ্রো ধনদঃ কালে! যম: সোৌমোহপাং পতিঃ ॥ 

পিতরো৷ বসবঃ সাধ্য অশ্থিনৌ মরুতো মন্ুঃ | 
বাূর্বহিঃ প্রজ্গাঃ প্রাণ খতুকণা প্রভাকরঃ ॥ 
আদিত্য: সবিতা! সূ্যঃ খগঃ পৃষ। গভভ্তিমান্। 
সবর্সদৃশো ভান্ুহিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥ 
হরিদশ্ব সহম্রাচিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্। 
তিমিরোন্সথনঃ শতুত্ামার্ওকোহংশুমান্ ॥ 
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোহহস্করো রবিঃ ! 

অগ্নিগর্ভোহদিতে: পু্রঃ শঙ্খ: শিশিরনাশন: ॥ 
ব্যোমনাথস্তমোভেদী খগ. যু: সামপারগাঃ ॥ 

সং ক ৪ 

তেরে 

১ ম্বদদপুরাণ, কাশী খণ্ড পূর্বাধ-_-৪৯1৩৪-৩৫ 



১০২ হিচ্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপে! বিশ্বভাবনঃ | 

তেজসামপি তেজস্বী ছাদশাতননমোইস্ততে ॥ 

গা গী সা 

তগুচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্ষণে | 

নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব হজতি প্রঃ | 

পায়য়ত্যেষ তপত্যেষ বর্যত্যেষ গতস্তভিঃ ॥১ 

__সর্বদেবতাত্ক তেজন্বী রশ্মি সমন্বিত এই সৃধ কিরণদ্বার। ভ্রিলোক পালন 

করেন। ইনিই ব্রন্ধা, বিষ্ণু, শিব, কাতিকেয়, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, কুবের, কালরপী 

যম, সোম, জলাধিপতি ররুণ। ইনিই পিতৃগণ, বন্থগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমার- 

ছয়, মরু, মনু, বায়ু, অগ্রি, প্রজারপী, প্রাণস্বরূপ, খতুকর্তা, প্রভাকর, আদিত্য, 

সবিতা, হৃর্য, খগ (গরুড়), পৃষণ, কিরণময়, স্থুবর্ণবর্ণ, ভানু, হিরন্যরেতা, 

দিবাকর, হযিছ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সহম্মকিরণবিশিষ্ট, সপ্তপ্রাণের প্রবর্তক, কিরণময়, তিমির- 

নাশক, শল়ু, স্বষ্ঠা, মার্তণ, অংস্তমান্, হিরণ্যগর্ড ব্রহ্ম, শিশির, তপন, দিনকব, 
রবি, অগ্নিগর্ভ, অদিতির পুত্র, শঙ্খ, হিমনাশন, ব্যোমনাথ, তমৌভেদী, খক্-সাম 

ও যজুর্বেদের পারে গত, নক্ষত্রতারাগণের অধিপতি, বিশ্বকর্তা, সকল তেজাত্বক 

বস্তু অপেক্ষাও তেজস্বী, দ্বাদশ আত্মাবিশিষ্ট, তণ্তকাঞ্চনবর্ণ হরি বিশ্বকর্মাকে 

নমস্কার ৷ প্রভু জীবকুলকে নাশ কবেন, তাদেরই আবার হ্জন করেন, কিরণ- 

দ্বারা পালন করেন, তাপ দেন, বর্ষণ করেন । 

বরাহমিহির বুহৎসংহিতার ক্চনায় সুর্ধকে বিশ্বের সটিকততা বিশ্বের আত্মা; 

আকাশের অলংকার গলিতম্বর্ণতুল্য কিরণসহমশোভিত বলে বন্দনা করেছেন । 

জয়তি জগত: প্রস্থৃতিবিশ্বাত্মা! সহজভূষণং নভসঃ। 
দ্রুত কনকসদৃশ দশশতমমৃখমালাচিতঃ সবিতা ॥২ 

স্কন্দপুরাণের প্রভাসথণ্ডে সূর্য সকলের চক্ষু £ 

পাবনাতিশয় সর্বচক্ষুষে নৈককামবিবয়প্রদায়িনে ।৩ 
জগতের আদি শ্রষ্টা বলেই সর্ষের নাম আদিত্য ঃ 

আদিকতা স্বয়ং যন্মাদাদিত্যন্তেন চোচ্যতে ।৪ 

১ রামারণ, জংকাকাও-_-১*৬।৭-১৩, ১৫০ ২১৭ ২২ 

২ বৃহৎ সংহিতা-১১ ৩ স্বঙ্গপুরাণ, প্রভাস খণ্ড--১১1১৭২ ৪ তদেব--১৭1১৮৬ 



র্ঘ ১০৩ 

বিশ্বহ্ধাণ্ডের সুটি-স্ফিতি-লয়কর্তা। হুর্য ঃ 

আদিত্যঃ পালয়েৎ সর্বমাদিভ্যঃ স্জতি সদা । 
আদিত্যঃ সংহবেৎ সর্ব তশ্মাদেষ ত্রশ্নীময়ঃ ॥১ 

মার্কগেয়পুরাণ (১০4 অঃ) বলছেন £ হৃর্ধ শ্বয়ভ॥। সকল লোকের চক্ষু__ 

“ম্বয়ভুবে লোকসমস্ত চক্ষুষে।” 

উক্ত পুরাণেই সূর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

আদিত্যং ভাস্করং ভান সবিতার দিবাকরম্। 

পুরাণমর্যমাণঞ্ স্বর্ভান্ং দীর্ুদীধিতিম্ ॥ 
চতুযুগাস্তকালাগ্িং ছুপ্রেক্ষ্যং প্রলয়াস্তগম্। 

নী রী বা . 

যো ব্রন্ধা যো মহাদেবো! যো! বিষু ধঃ প্রজাপতি; । 
বাযুরাকাশমাপশ্চ পৃথিবী গিরিসাগরঃ ॥ ৰ 

৪ শী নী 

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চচব তে তনুঃ | 

ত্রিধা যন্তয শ্বরূপন্ত ভানোর্ভীস্বান্ প্রসীদু ॥২ 
- আদিত্য, ভাক্কর, ভানু, সবিতা, দিবাকর, পুরাতন, অরধমা, হর্ভান, প্রদীপ্ত 

কিরণ, চতুযুগের অস্তকারী কালাগ্রিরূপ, ছূরর্শ, যোগীশ্বর, অনস্ত বুক্ত, পীত, 
সত, কৃষ্ণ ...। 

যিনি ব্রহ্মা, যিনি মহাদেব, যিনি বিষণ, ঘিনি প্রজাপতি, যিনি বায়ু, আকাশ, 

_ জল, পৃথিবী, গিরি ও সাগর ।""" 

্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও বৈষ্বী এই তিন প্রকার তোমার তন্ছ ; ধার তিন প্রকার 

স্বরূপ, হে ভান, সেই ভান্বর তুমি প্রসন্ন হও। 

ভবিম্যাপুরাণ সূর্যমাহাত্ময বর্ণন। প্রসংঙ্গে বলেছেন 
আদিত্যমন্ত্রখিলং ভ্রেলোক্যং সচরাচরম্। 

ভবত্যম্মাজ্জগৎ সর্বং সদেবাস্থরমান্যম্ ॥ 

রুত্্েন্্রোপেন্্াণাং বিপেন্দ্র দিবৌকমাম্। 
মহাছ্যতিমতাং কৃতল্গং তেজে। যৎ সর্বলৌকিকম্ ॥ 

১ তদেধ--১৭।৪ ২ মাকণেয়পুরাণ--১০৯ অঃ 



১০৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

সর্বাত্ম। সর্বলোকেশেো! দেবদেবঃ প্রজাপতি; | 

সূর্ঘ এব ত্রিলোকন্ত মূলং পরমদৈবতম্। 
আগ্নৌ প্রান্তান্ুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতি । 
আঘিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃ্টেরন্নং ততঃ প্রজা: ॥ 

সূর্ধাৎ প্রন্থয়তে সর্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে । 

ভাঁবাভাবো হি লোকানামাদিত্যান্গিঃস্থতৌপুরা ॥১ 
-_দ্বেবান্ুর ও মানব সমেত স্থাবর-জঙ্গমার্দি সহিত সমগ্র ত্রিভৃুবন আদিত্য 

থেকে জন্মলাভ করেছে | মহাছ্যাতিমান্ রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র (বিষণ) দ্বর্গবাঁসী 
দেবতাদের সকল লোকের সমগ্র তেজ হৃর্ধেরই। স্থ্যই আত্মা, সকল তেজের 

প্রভূ। দেবদেব প্রজাপতি হৃর্ধ ত্রিলোকের মূল-_শ্রেষ্ট দেবতা । অগ্নিতে প্রদত্ত 

আহন্বতি হৃর্যকে প্রাপ্ত হয়, আদিত্য থেকে বুট হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে 

প্রজাস্থটি । হৃর্য থেকেই সব কিছু স্থষ্ট হয়েছে, অন্তকালে সব কিছুই সূর্যে লীন 

হয়। সর্বলোকের ভাবাআ্বক এবং অভাবাত্মক সব পদাথই পুরাকালে সুর্য থেকে 

নিঃহ্ত হয়েছে । 

ভবিষ্পুরাঁণ অন্যত্র বলেছেন £ 
প্রত্যক্ষ দেবতা! সর্ষে! জগচ্চ্ষুর্দিবাকরঃ | 
তস্মাদপ্যধিকা ক্কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী ॥ 

তম্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ। 

ক্রট্যাদিলক্ষণঃ কালঃ ম্থৃতঃ সাক্ষান্দিবাকরঃ ॥ 

গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ বাশয়ঃ করণানি চ। 

আদিত্যা বসবো৷ রুদ্র! অশ্থিনৌ বায়বোহনিলাঃ। 
শক্র; প্রজাপতি: শর্বো ভূ ভূ বঃ শ্বদিশত্তথা ॥ 

কয প্রত্যক্ষগোচর দেবতা, তিনিই দিবাকর, জগতের চক্ষু । তাঁর থেকে 
শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেউ নেই। তার থেকেই জগত সুষ্ট হয়েছে, সেখানেই জগৎ 
লয়প্রাপ্ত হয়। দিবাকর সাক্ষাৎ ক্রট্যাদিলক্ষণবিশিষ্ট কাল? গ্রহ, নক্ষত্র, যোগ, 
রাশিগণ, করণসকল (কার্ধের হেতু) আদিত্যগণ, বস্ছগণ, রুদ্রগণ, অশ্থিনী- 
কুমারদয়, বায়ঃ অগ্নি, ইন্্র, প্রজাপতি, শর্ব (শিব), ভূ, ভূব ও ম্বর্পোক এবং 
দিকৃসমূহ হুর্যই | 
১ তবিন্তপুরাপ-_৫৪1২-৬ 



নূর ১০৪ 

পদ্পুরাণে হ্ধের বিভিন্ন নাম £ 

ভাহ্রর্কো ববিব্রপ্ধ। সুর্যঃ শক্রো হিঃ শিবঃ। 

শ্রীমান্ বিতাবস্থত্ত্টা বরুণঃ প্রিয়তামিতি ॥১ 
অগ্নিপুরাণেও সূর্যের নাম £ বরুণ, সুর্য, সহশ্রাতশু, ধাতা, তপন সবিতা, 

কিরণময়, ববি, পর্জন্ তা, মিত্র ও বিষু। 

বরুণঃ হুর্যনাম। চ সহশ্তাংস্তস্তথাপরঃ | 

ধাতা তপনসংজ্ঞশ্চ সবিতাথ গতস্তিকঃ ॥ 

রবিশ্চৈবাথ পর্জন্ন্ব্ট! মিত্রোহথ বিষ্ুকঃ। 

মার্কত্পুরাণে (১০৩ অঃ) হূর্ধ পরমজ্যে[তি-_সর্যময় | 
নমস্তে যন্সয়ং সর্বমেতৎ সর্বম্য়শ্চ যঃ। 

বি্মূতিঃ পরং জ্যোতির্যভ্ধযায়ন্তি যোগিন: ॥ 
এই পুরাণেই (১০৪ অঃ) অদিতি কূর্যস্তবে ৃ্যকে ব্রহ্ষীবিষু মহেশ্বররূপে বর্ণন 

করেছেন । 

ত্বং ধাতা বিহ্জসি বিশ্বমেতৎ। 

ত্বং পাসি স্থিতিকরণায় সম্প্রবৃত্তঃ ॥ 

ত্য্যস্তে লয়মথিলং প্রয়াতি তত্বং। 

ত্বত্তোহন্যো। ন হি গতিয়ন্তি সর্বলোকে ॥ 

বং ব্রন্ধাহরিহররজসংজ্জিতত্তমিন্্ো | 

বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্থপতিঃ লমীরঃ ॥ 
সোমোহগ্রিগগগনমহীধরোহন্ধিবেব । 

কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপধায়ঃ ॥ 

_তুমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাদন করিয়! থাক $ তুমি স্থিতিসাধনে সমূদ্যত 

হইয়া ইহাকে পালন করিতেছ। আবার অন্তে সমস্ত সংসার তোমাতেই 
লয় পাইয়া থাকে। তুমিভিন্ন সর্বলোকে আর অন্য গতি নাই। তুমি ব্রন্ধা, 
তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্র ও ধনদ, তুমি পিতৃপতি বম ও জলপতি 
বরুণ। তুমি বায়ু ও চন্দ্র। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবণিধর ও অন্ধি। এইরূপে 

তুমি সর্বাত্বা ও সর্বরূপ | তোমার আর স্তব কি করিব ?২ 
মারা 

১ পন্মপুরাণ, হৃতিখও-_২,।২৫৩ ২ অনুবাদ--পঞ্চানন তর্করদ্ব 



২০৬ হিন্দুদের দ্বেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

সৌরপুরাণে মনু গুর্যস্তবে একই কথা বলছেন £ 
ব্রিলোকচক্ষুসে তৃভ্যং জিগুণায়াম্বতায় চ। 

নমো ধর্মীয় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥ 

নরনারীশরীরায় নমো মীঘ্টমায় তে। 

প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্থায় ত্রিমূর্তয়ে ॥১ 

-_ত্রিলোকের চক্ষু ত্রিগুণাত্বক অমৃতশ্বপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি ধর্, 
হংস, জগৎ স্থির হেতু, তোমাকে নমস্কার । নরনারীর শরীবরূপী, শ্রেষ্টবর্ষণকারী 
(বৃষ্টি অথবা কাম্যফলদাতা), প্রজ্ঞানময়, বিশ্বের ঈশ্বর, সপ্তাশ্ববিশি্ট, ত্রিমৃতি- 
হ্বরূপ (ক্রদ্ষা-বিষু-মহেশ্বর) তোমাকে নমস্কার | 

হংস হৃর্ধেরই নামাস্তর । হংস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় অথর্ব বেদের ভাষ্য- 

কার আচার্য মহীধর লিখেছেন, “হস্তি গচ্ছতীতি হংসঃ জগত্প্রাণভূতঃ হৃুর্যঃ |” 
-হস্তি অর্থাৎ গমন করেন বলেই জগ্প্রাণভূত সূর্য হংস। হ্র্ধব্পী হংস 
একপাদ বিশিষ্ট । সেই একটি পাদ যদি তিনি অস্তরীক্ষরূুপী সলিল থেকে 
তুলে নেন, তাহলে আজ-কালও থাকবে না, দিন-রাতও থাঁকবে না, উষাও আর 
আসবে না। 

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্। 

যদঙ্গ স তমুৎ খিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন 
বাত্রী নাহঃ স্থান্ন বুচ্ছেৎ কদাচন ।+ 

বাঙ্গালা কাব্যে সূর্য বন্দন। করতে গিয়ে কবিগণ বেদপুবাণোক্ত হুর্ধ-মহিমা 

কীর্তন করেছেন । ভারতচন্দ্র লিখেছেন,__ 

বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন 
বিশ্বের জীবন তুমি । 

সর্বদ্বেবময় সববেদাশয় 

আকাশ পাতাল ভূমি । 
একচক্র রথে আকাশের পথে 

উদয় গিবি হইতে । 

যাহ অন্ত গিরি একদিনে ফিরি 

কে পারে শক্তি কহিতে ।৩ 

১ সৌরপুরাণ_-১1৩১-৩২  হ অথর্ব বেদ-_১১1২1৬।২১ ৩ অনদা মঙ্গল--বনমতী সং 



র্য ৩১৩ 

হিজমাধব কৃ ুর্ধবন্দনা £ 
বন্দধম দিবাকর নাথ কশ্তাপতনয়ে । 
যাহার স্মরণে মাজ বিষ্ব বিনাশয়ে 

উদয় অচলে প্রত প্রথম প্রকাশ । 

ভ্রমিয়া অখিলের ছঃখ করহ বিনাশ ॥ 

বিনতা-নন্দন প্রভুর বথের সারথি । 

ত্বরিতে চালায়ে বথ পবনের গতি ॥ 

অরুণ সারথি রথ সপ্ত অশ্ব বহে। 

দিনকৃত পাপতাপ দরশনে যায়ে ॥১ 

ছিজরামদেবের সুর্য বন্দনা £ 

প্রণমন্ দিবাকর প্রতু দয়াময় 

যাহার প্রকাশ বিনে ভূবনে প্রলয় । 

প্রচণ্ড মুখ প্রভু কশ্প নন্দন । 

সবার অভীষ্ট দাতা জগত লোচন ॥ 
নী দি ধা 

তিমির বারণ বারি আরবে ভূবন । 

লীলা এ সহম্র কর করিলা ছেদন ॥ 

অরুণ সারধি রথ বায়ু তবে চলে। 

বায়ু ভরে চলে অশ্ব চরণ অচলে ॥২ 

বেদে-পুরাণে-কাব্যে ক্ধকেই সর্বদেবাতক, সমগ্র বিশ্বধাচরের প্রাণসত্ত। এবং 

প্রকাশক তেজরপে দ্বার্থহীন ভাষায় বন্দনা! করা! হয়েছে । এই হ্র্য বৈজ্ঞানিক- 
কথিত জড় অগ্নিপিগড মাত্র নয়। এই সূর্য তেজোরপী প্রাণময় চিৎ্সত্তা। এব 

তিনরপ,- অগ্নি, বিদ্যুৎ, সুর্ধ তিন স্থান, - পৃথিবী অস্তরীক্ষ ভ্রবং ছ্যলোক 

(বর্গ)! 

“দিবি তে জন্ম পরমমস্তবিক্ষে নাভিঃ পৃথিব্যামধি যোনিঃ ।*৩ 

-(হে সুর্য!) তোমার শ্রেষ্ঠ জন্ম ছ্যলোকে, অস্তনীক্ষ-নাভি, পৃথিবীতে 

উৎপত্তি স্থান। 

১ মঙগলচণ্তীর গীত-__নুধীভূষণ ভট্রাচাখ সেঃ, ক বি 

২ অভয়ামঙ্গল- আশুতোব দাস সেঃ), ক. বি. ৩ কুক ব্ূর্বেদ--8181১1২ 



১০৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

হুর্যই ব্রদ্ধ | হৃূর্যও হংস, ব্রদ্দও হংস,--ছুইই অভিন্ন । হুর্যই অগ্নি। অগ্নির 
যে তিনটি জন্ম।১ __ম্বর্গে স্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে, সেই অগ্নির অন্যতম রূপ 

“্বর্স্থিত সুর্ধ। অগ্নি ও ুর্য একাত্ম অভিন্ন_একই প্রাণরূপী তেজঃশক্তির ভিন্ন 

ভিন্ন প্রকাশ । অথর্ব বেদ বলেছেন, আদিত্যকেই সকল মানুষ অগ্নি বলে থাকেন, 
হংস বলে থাকেন--“আদিত্যমেব তে পরিবদস্তি সর্বে অগ্নিং দ্বিতীয়ং ত্রিবৃতং চ 

হংসম্ 1৮২ 

তেজোরূপী অগ্নির অপর মৃতি সূর্যের একটি রথ আছে। এ রথে হৃর্য পূর্ব 
থেকে পশ্চিমে পরিক্রমণ করেন । এ রথে সাতটি অশ্ব, একটি চক্র । 

সপ্ত যুগ্ুস্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো! বহতি সপগ্তনামা | 

ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বতৃবনাধিত স্থুঃ ॥৩ 

- সূর্যে এক চক্র রথে যে সপ্ত অশ্ব যোৌজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্তনামে 

রথ বহন করিতেছে । চক্রের তিন নাভি, উহা! কখনও শিথিল হয় না কখনও 

জীর্ণ হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ।৪ 

সূর্যের সধ অশ্ব ও এক চক্রের অর্থ করতে গিয়ে সায়নাচার্য বলেছেন, “একো- 

হশ্বঃ স্থনামা এক এব সপ্তাভিধানঃ সপ্তধানমন প্রকারো বা এক এব বায়ুঃ সপ্ত 

সপ্তরপাণি ধৃত্বা বহতীত্যর্থঃ। বাস্বাধীনত্বা দস্তরিক্ষস্ারস্ত একচক্রমিত্যক্তঃ |” 
_এক অশ্বফেই সপ্ত নামে অভিহিত করা হয়। একই বায়ু সাতটি রূপ ধারণ 

করে সুরধকে বহন করেন। হৃর্ষের পরিক্রমণ বায়ুর অধীন হওয়ায় একচক্র বলা 

হয়েছে। 

সায়নাচার্য আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন £ 

“একচক্রং একচারিণং অসাহায্যেন সঞ্চরন্তং রথং আদিত্যমণ্ডসং সপ্ত যুপ্তস্তি 

-সর্পনম্বভাবাঃ সপ্চসংখ্যক। বা বশ্বয়ঃ স্ প্রকার কার্যাঃ অসাধারণাঃ পরম্পর বিলক্ষণাঃ 

ঘড় খতবঃ একঃ সাধারণ ইত্যেবং সপ্তর্তবো যুপ্স্তি।”** 
_-একচক্র বখ অর্থে একক শক্তিতে সঞ্চরণশীল আদিত্যমণ্ডল, সপ্ত অশ্ব 

ব্যাপনশীল (গতিশীল) সপ্তরশ্মি, অথবা ছয় খতুও একটি সাধারণ খতু,--এই মিলে 
সাত, অথবা ছয়টি যুগ্ম মাস ও একটি অধিমাস, এই মিলে সাত। 

রথচক্রের তিন নাভি, সায়নের মতে গ্রী্ষ, বর্ধা ও হেমস্ত এই তিন খতু অথব! 

“ ১ অথ বেদ--১০।৪1৮1১* ২ ধর্থেদ--১।৯৫।৩ ৩ খাখ্থেদ---১।১৬৪।২ 

৪ অন্ুবাদ- রমেশচজ্ দত 



চর্য ১০৯, 

ভূত-ভবিস্তৎ-বর্তমান এই তিন কাল। এই হিসাবে হুর্ধ রথের একটি চক্র-_ 
এক বৎনর। সুর্যের এক চক্রই হংসের একটি পাঁ। কুর্য-কিরণের সপ্তবর্ণ ই 
হুর্ধের সপ্ত অশ্ব রূপে বণিত হয়েছে। এ স্থক্তেরই অপর একটি খকে হূর্ধের রথে 
সাতটি চক্র, সাতটি অশ্ব এবং সুর্যের সাত ভগিনী এবং সাতটি গাভী । 

ইমং রখমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্ত চক্র সপ্ত বহস্তাশ্বাঃ | 

সপ্ত সারে অভিসংনবস্তে যন্ত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম ॥% 

-যে সপ্ত চক্র এই রথে অধিষ্ঠান করে, তাহাবাই সপ্ত অশ্ব এবং তাহাঝাই 

এই রথ বহন করে। সাত ভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে 
সপ্ত গো নিহিত আছে ।২ 

সায়নের মতে রথ অর্থে আদিত্যমগ্ডল বা সংব্থসব। চক্র শবের অর্থ 

(চকনাৎ চরণাৎ ক্রমণাছ! চক্রাণি-_বশ্বয়ঃ) হর্ধ বশ্মি। সাত ভগিনী এখানে স্্য 

রশ্মিকে বোঝাচ্ছে। বৎসর পক্ষে সঞ্চ অশ্ব_ “অয়ন খতু মাস পক্ষ দিবস রাত্রি ও 
মুহ্ত্ 1” সঞ্চ গে অর্থে সপ্তস্বরবিশিষ্ট স্ভতি অথবা! সপ্ত নদী। রমেশচন্দ্র দত্তের 

মতে গে শবের অর্থ বশ্মি।৩ অপর একটি মন্ত্রে সর্ষের রথচক্রের ছাদশটি নেমি 

বা শলাকা । দ্বাদশ নেমি অবশ্যই দ্বাদশ মাস। এই দ্বাদশ অরবিশিষ্ট একচক্রু. 

জবা বা ক্লান্তিহীন_ “দ্বাদশারং নহি৷ তজ্জবায় ববতি চক্র: ৪ অথর্ববেদে সর্ষের 
রথ একচক্র- এক নেমি বিশিষ্ট ।€ 

সথর্ধের রথাশ্ব সম্পর্কে রমেশচন্ত্র দত্ত লিখেছেন, “রশ্মি সমৃহকেই উপমাস্থলে 
অশ্ব বলিয়! বর্ণনা! কর! হইয়াছে । *** আবার সেই বশ্মিকে সুর্যের কেশ বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে ।”৬ 

সূর্ধের অশ্বের আর একটি নাম অরুষ £ “যুংজংতি ব্রপ্নমরুষং চরংতং পরি- 

তস্থুষঃ।”৭ চতুদ্দিকে বর্তমান বিচরণশীল অরুষ নামক অশ্বকে (রথে) যোজনা 

করেন। 

অরুষ শবের অন্বারে 20৫52000119 লিখেছেন, 4037£26 7258 86680,” 

--তীর মতে অরুষ শব্খের অর্থ লোহিতবর্ণ । এই শবটি রূপান্তরিত হয়ে 
গ্রীস্দেশে প্রেমের দেবতা! “র:০৪৮-এ রূপাস্তবিত হয়েছে।৮ 

১ খখেদ-_-১1১৩৪।৩ ২ অনুধাদ--তদের ৩ উত্তমন্ত্রভান্তের টীকা 
৪ খেদ--১।১৬৪।১১ € অথর্ব-_-১1৪1৮1৭ 

৬ খখেদের বঙ্গানুবাদ-_১।৫*1৮ খকের টীকা ৭ খ্বাখেদ__-১1৬1১ 
৮ 00105 10100 8. 0520081) 90121551300, ৬০] [1] (1867), 9986 128-149 



১১৪ হিচ্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

কুর্ষের অশ্বকে হরিত নামে অভিহিত কর! হয়। সেইজন্তে হূর্ধের এক নাম 
হরিদশ্ব 2 “সপ্ত তব হরিতো! রথে ব্ৃহস্তি।”১ সামনের ব্যাখ্যা অন্থসাঁরে 

হরিৎ শবের অর্থ হুরিঘর্ণ অথবা রসহরণশীল হূর্যরশ্মি। 2485:0051191-এর মতে 
গ্রীস্দেশে 00501698 (609 3809৪) নামে দেবীতে পরিণত হয়েছে ।২ 

পুরাণে সুর্যের সাতটি রশ্মির নাম পৃথক্ পৃথক ভাবে উল্লিখত হয়েছে : 

সুযুয়ো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্মা তখৈব চ। 
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্তঃ সংযদস্থরতঃপরঃ ॥ 

অর্বাবন্থুরিতিখ্যাতঃ শ্বরকঃ সপ্তকীতিতাঃ ।৩ 
__হুর্ষের সাতটি রশ্মির নাম £ স্থযুয়, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদবন্থ, 

অর্বাবস্থ ও ম্বরক । 

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সর্ষের সপ্ত অশ্ব বা সপ্তরশ্রি সম্পর্কে লিখেছেন, 

হুর্ষের সপ্ত তুরগ তাহার সপ্ত রশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। অধুন! 
বিজ্ঞানমতে হৃরধরশ্রি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি রঙ দেখ! গিয়াছে । এই সাতবর্ণের 

সাতটি রশ্মিকে সংক্ষেপে 19৫50] বলা হয়। সহম্ন বৎসর পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধদের 
এই সগ্ুরশ্মি বিশ্লেষণ করা কম কৃতিত্বের কথ! নহে। এতদিন উহ! কুসংস্কার 
বলিয়া! চলিত, এখন সেই পুরাতন কুসংস্কার বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে 1৮৪ 

এই মগ্ুলরূপ একচক্র অথবা বর্ধরূপ একচক্র রথে সন্তুরশ্থি বা সপ্তখতুরূপী 

সপ্তাশ্ববাহিত হূর্ধ যে প্রারুতিক বন্ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধধির ধ্যানধারণায় 

প্রার্কতিক সূর্য জড়-অগ্নিপিগুরূপে স্বীকৃতি পায় নি। প্রারুতিক সূর্য সর্বদেবতাত্বক 
চৈতন্তরূপী তেজঃশক্তি - অগ্নি, বিদ্যুৎ ও জীবলোকের প্রাণশক্তির সঙ্গে অভিন্ন। 

শতপৎত্রাঙ্ষণ বলেন, সকল দেবতাই হৃর্ধরশ্মিরূপ, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব 
তারই তের --“বিশ্বেদেব! বশ্মযোহথ যৎপরং ভাঃ প্রজাপতির্বা সইন্দ্রো বৈ তন্ 
হ বৈবিশ্ে দেবাঃ ***1”৫ 

এতরেয়ন্রাঙ্ষণের মতে হুর্ধ ক্ষত্রিয় রাজা_-দকল ভূতের অধিপতি ঃ-_ 

“আদিত্য ৰৈ দৈবং ক্ষত্রমাদিত্য এবাং ভূতানামধিপতি; *.*1”৬ সায়ন বলেছেন, 
অন্ধকার নিবারণ করে পালন করেন বলেই ুর্ধ ক্ষত্রিয় -"অপ্নমাদিত্য এবাং 

১ খখেদ_১৮০৮ ২ 5০162০6 ০0৫ 1-806488৩ (1883), ৬১]. 11, 9566 405-12 

৩ কুর্মপুরাণ, পূর্বভাগে__৪১1৩-৪ ৪ বোল্ধ দেবদেবী--পৃঃ ১১৭ 

« পতপথ ব্রাহ্মণ--২1৩।১ ৬ এতঃ শ্রাঃ--৭২ 



৮] ১১১ 

প্রাণিনাং তমো৷ নিবারণেনাধিষ্ঠিতা পালয়িতা পালয়িতা।” কেবল তম: দূর 
করার জগ্যই হূর্ধ ভূতাধিপতি নন,_-তিনি প্রাণশক্তির আধারকপে সর্বত্র প্রাণ- 
শক্তি সঞ্চার করে বিরাজ করছেন। প্রাণরূপে বিরাঁজিত তাঁরই তেজ । মহা 

নির্বাণতন্ত্ে প্রাণশক্তিরূপেই হূর্ধকে ধ্যান করা হয়েছে । 
জগন্দরপন্ত সবিতুঃ সংশুণব্যতো৷ বিভোঃ | 
অন্তর্গত মহুছর্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ ৷ 

ধ্যায়েম তং পরং সত্যং সর্বব্যাপি সনাতনম্ ॥১ 

_জগত্রপের স্যত্টিকর্তা দীষ্তিমান প্রভু সবিতার অন্তর্গত মহৎ তেজকে 

যোগীর1 অর্চনা করে থাকেন। সেই সর্বব্যাপী সনাতন সত্যরূপী শ্রেষ্ঠ তেজজকে 

আমর! ধ্যান করি। 

খথেদের সবিতৃমন্ত্রেণ একই কথা £ 

“তৎসবিতূর্বরেণ্যং ভর্গো দেবন্ত ধীমহি ।”__সেই সবি দেবের বরণীয় মহৎ 
'তেজকে ধ্যান কি। যোগিযাজ্ঞবনধ্য বিষয়টি আরও ।পরিক্কার করে বলেছেন, 
হৃদয়ে িনি প্রাণরূপে বিরাজমান, তিনিই আকাশে আঙ্টিত্যরূপে শোভিত : 

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোজিততমম | 

হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥ 

তথা হৃছ্যোম্ি তপতি হোষ বাহে হূর্ধ: স চান্তরে । 

অগ্সৌ বা ধূমকে হে জ্যোতিশ্চিত্রকরং যতঃ ॥ 

হ্রদীকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে | 

স এবাদিত্যরপেণ বহির্নভসি রাজতে। 

-আদিত্যের অন্তর্গত জ্যোতিরও শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি, তাহাই সর্বভূতের হৃদয়ে 
প্রাণরূপে বিরাজমান । যেমন অগ্নিতে বা ধূমে ইনি বিচিত্রন্ূপে প্রতিভাত হন, 
তেমনি হৃদাকাশে ইনি কিরণ দেন, বাহাকাশে তিনি কৃর্ধ, অস্তরেও তিনিই । 

সাধকের] হুদয়রূপ আকাশে যে প্রাণের বর্ণনা করেন, তিনি বাহিক আকাশে 

আদিত্যরূপে শোভিত ছন। 
অস্তর্ধামী রূপে সবিতা সর্বজীবের অন্তর্গত ভাব হ্থ্টি করেন--"লবিতা দর্ব- 

ছুতানাং সর্বভাবান্ গ্রনুয়তে ৷ ২ 

সস 

১ বহাঃ নির্বাগত্জ -৯1২১৮৭১৯ ২ মহাঃ বিঃ ত্র» উম, টীক! 



১১২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

যাক্কও বলেছেন, সবিতা সকলের প্রসবকর্তা-_“সর্বশ্থ প্রসবিতা |” 

গ্রঅরবিন্দের মতেও সূর্য পরম জ্যোতি- সত্যন্বরূপ ব্রদ্ধ 83:55 1৪ 

80610710০01 605 800:61059 918126, 6106 8৪6 11806 02058 10619 ০৮ 

8918 18 80206810998 01180, 6136 6:09 7886 ৪8৬7) 15০618-২ অন্য 

একস্থানে তিনি বলেছেন, “018 900 06108 & ৪500০] 01 4$%1179 

111005170561708 0091.১? ৩ 

সুর্য ধতুকর্তা হওয়ায় তিনিই গ্রীন্মাদি খতু £ 
“আদিত্যন্ত্বের সর্বে খতবঃ | যদেবোদেত্যথ বসস্যো, যদ সঙ্গবোহথ বর্ষা ***। 

-আদিত্যই সকল খতু। যখন তিনি উদ্দিত হুন (উত্তরায়ণ হয়) তখন বসস্ত ॥ 

যখন তিনি নিম্নগ (দক্ষিণায়ণ হয়) হন, তথন বর্ষা । 

হুর্য বা সবিতা, অথবা আদিত্যই ব্রহ্মন্বূপ। উপনিষদে কখনও লবিতাই 

বর্ম, কখনও সবিতার অন্তর্বর্তী পুরুষই ব্রদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেছেন, 
এবাসৌ তপতি তমুদ্গগীথমুপাসীত, উদ্ভন্ এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি।”৫ __এই 
যিনি তাপ দ্িতেছেন তাহাকে উদ্গীথ (প্রণব-_-ওঁকার) বলিয়া উপাসনা করিবে, 

ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্গীথ গানই করিয়া থাকেন ।৬ 
হুর্ঘই জগতের প্রাণস্বরূপ”__“উদ্যনন.খলু বা! আদিত্য; সর্বাণি ভূতানি প্রণয়তি 

তম্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে |”? -_ আদিত্য উদ্দিত হয়ে সকল ভূতকে চৈতত্যযুক্- 
করেন, এইজন্য তাকে প্রাণ বল! হয়। 

আদিত্যই ব্রহ্গ“ আদিত্যের ম্বরূপ অবগত হলেই আত্মম্বরূপ উপলব্ধি কর 

সম্ভব,“ঘ এষ আদিত্যে পুরুষে দৃশ্ততে, সোহহমশ্মি, স এবাহমম্মি।”৮--আদিত্য- 
মণ্ডলে যে পুরুষ দেখ যাচ্ছে, আমিই তিনি এবং তিনিই আমি । 

আদিত্যমণ্ডলে ব্রহ্বস্বরূপ এই পুরুষ কে? তিনি অবশ্ঠই খথেদের পুরুষস্থক্তে- 
বণিত বিরাট পুরুষ । এই পুরুষের শ্বরূপ সম্পর্কে উপ:নষদ্ বলেছেন, 

বিশ্বূপং হরিণং জাতবেদসং 

পরায়ণং জ্যোতির়েকং তপন্তম্। 
সহমরশ্মিঃ শতধ1 বর্তমানঃ 

প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সুর্য: ॥৯ 

১ নিরুত্ত--১০। ১১৫ ২ 0200৪ ৬৪৭৪--9৪৫৪ 109 ৩ 02. 006 ৬০৫০৪--৪৪৩ 171 

৪ শতপথ ত্রাঃ--২।১।২৩ «৫ ছাঃ উ£--১1৩।১ (২৫) ৬ অন্ুবাদ--ছুগণচরণ সাংখাবেদাস্ততীক্ষ 
৭ এতরেয় ব্রাই_-৫1৫৬ ৮ ছান্দোগ্য উপনিষদ--১।৩২ (২৬) ৯ প্রশ্নোপনিবৎ--১।৮ 



ত্র ১১৩ 

__বিশ্বরূপ, বশ্মিমান, অখিল-প্রাণাশ্রয়, নিথিলের চক্ধন্বরূপ, অদ্ধিতীয় তাঁপ- 
ক্রিয়াকারী সূর্বকে (জ্ঞানীর! জানেন), অনস্তকিরণশালী শতধ। বিদ্বমান প্রাণীবর্গের 

প্রাণস্বরূপ এই সুর্য উদ্দিত হইতেছেন।+ 

সুর্ঘই যে হ্বয়ভূ পরমেশ্বর একথা! শুক্লুষজূর্বেদও বলেছেন £ “ন্বয়ভূ রসি শ্রেষ্ট 

রশ্িরর্চোদা অসি।”২ _তূমি হ্বয়ংজাত ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠ রশ্মিসম্পন্ন_তেজোদাতা ॥ 
কবিগুরু ববীন্দ্রনাথও হৃর্যকে সর্বপ্রাণের অ্টারূপে এবং সর্বব্যাপী প্রাণশক্তি- 

রূপে অস্তরে বরণ করেছেন : ্ 
এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, স্থবের তরণী 

আয়ু শ্রোত মুখে 
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী 

বেঁধে নিল বুকে। 

আশ্গিনের রৌদ্রে সেই বন্দীপ্রাণ হয় বিক্রিত 
উৎস্থক আলোক । | 

তরঙ্গ হিললোলে নাচে রশ্মি তব, বিশ্বায়ে পূরিত 
করে মুগ্ধ চোখ ॥৩ 

ভারতীয় স্র্ধোপাসন! জড় অগ্রিপিণ্ডের উপাসন! নয়। ভারতীয় খাষির 
দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিরূপী হৃর্ধাগ্ি সকল প্রাণের উৎস- প্রাণময়-_সর্বেশ্বর ত্রদ্ম 
_ সুষ্টি-স্থিতি-লয় কতা । তাই তারা আদিত্যের অতুঃজ্জল তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করেছেন এক হিরল্সয় পুরুষ, যিনি সুর্যের অন্তরস্থ পুরুষ-_যিনি সর্বচেতনার উৎস। 

“অথ য এষোহস্তরাদিত্যে হিরম্ময়ঃ পুরুষে! দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মস্র হিরণ্যকেশ আ 
প্রণ যত সর্ব এব স্থুবর্ণ ১1৮8 -_-এই আদিত্যের অন্তরে যে হিরণ্যশ্বস্র হিরণ্যকেশ 

হিরন্সয় পুরুষ দেখা যাচ্ছে, ইনি প্রাণম্বরপ-_-এর সবই ন্থবর্ময় | 

এই প্রাণন্বরূপ স্থ্ব্ণ পুরুষই ত মানুষের অস্তরাত্মা। খষি তাই তাকে উপলক্চি 
করলেন নিজের আত্মারপে,_ উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মার সঙ্গে হৃরাত্মার 

অভিন্নত। ; বললেন__“য এষ আদিত্যে পুরুষে দৃশ্ঠতে সোহহমস্ষি, স এবাহমস্থি ।” 

--আদিত্যে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে তিনিই আমি, আমিই তিনি । 

১ অনুবাদ-_শ্বামী গম্ভীরানন্দ ২ শুক্র বু ২২৬ 
৩ সাবিত্রী-_পুরবী ৪ ছাল্যোগ্য উপানিবৎ- ১1৬1৬ ৫৫২) 

৮ 



১১৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

খাষিকবি ববীন্দ্রনাথও হূর্যের অস্তরে হিরগ্ময় পুরুষে আত্মত্বরূপ উপলব্ধি করে 

বলেছেন : 
| প্রভাত সূর্যের অস্তরে 

দেখতে পেলেম আপনাকে 

হিবগ্নয় পুরুষ ।+ 

কিন্ত সত্যদরত্িহীন সাধারণ মানুষ স্থধকে দেখে, অগ্রিগোলক- জড় অগ্িপিশু- 

রূপে। হৃর্ষের অস্তরস্থিত প্রাঁণশক্তির প্রকাশ তারা উপলব্ধি করবে কি কবে? 

তাই খষি প্রার্থনা করেছেন সবিতার কাছে, সরিয়ে দাও তোমার আলোক 

“আবরণ, উদ্ঘাটিত কর তোমার সত্যন্বপ £ 

হিরগায়েন পাত্রেণ সত্যম্তাপিহিতং মুখম্। 
তৎ ত্বং পৃপ্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃ্টয়ে ॥২ 

_-হে পৃষণ, (জগৎ*পোষক হৃর্য)! জ্যোতির্ময় পাত্রে (হুর্ধম গুলঘারা) সত্য- 

স্বরূপ ব্রদ্গের ধার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্মপরায়ণ 
(সত্যধর্মলাভের জন্য) আমি উহ দর্শন করি ।৩ 

জীবের যিনি আত্ম! তিনিই ব্্যস্থিত পুরুষ । তাই উপনিষদের খধির 'সোহহং 
ঘোষণার মতই শুক্ল যজুর্বেদের খাধি ঘোষণা করেছেন, আমিই সেই হুর্ঘস্বরপ-_ 

“ঘোহসাবািত্যে পুরুষ; সোহসাবহম্।”৪ _-আদিত্যে যে পুরুষ তিনিই আমি । 

সর্ষের হিবপ্ময় জ্যোতির অন্তরালে ব্রদ্ষম্বর্ূপ সর্জীবের আত্মা গুহাহিত 
থাকেন, এ সত্য পুরাণে উদ্ভাসিত হয়েছে £ 

হিরগ্নয়ে গৃহে গুপ্তং আত্মানং সর্বদেহিনাম্। 

নমন্টামি পরং জ্যোতিব্র্ধাণং ত্বাং পরামৃতম |৫ 

__ "স-স্থুবর্ণ্ময় গৃহে গুপ্ত সর্বজীবের আত্মা পরম জ্যোতিম্বরপ পরম অম্বতময় 
ব্রহ্মরপী তোমাকে প্রণাম করি । 

রাজি বন্থমনা হূর্ধারাধনা কালে হুর্ধকেই জগতের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ 
করেছেন £ 

আবাধয়িস্যে তপঝ৷ দেবমেকাক্ষরাহ্বয়ম্ । 
প্রাণং বৃহস্তং পুরুষমাদিত্যা বন্তসংস্থিতম্ ৬ , 

১ কালরাত্রি্ভামলী ২ ঈশোপনিষং--১৫ ৩ অন্বাদ- হূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ 
৪ কুক যু _৪*1১৭ ৫ কুর্মরাণ' উপরিভাগ --১৮1৪৪-৪৫ ৬ বপুধ পূর্ব ভাগ ২০1৬ 



অর্থ ১১৫ 

--ওকান্বাখ্য প্রাণরূপী আদিত্যাতান্তরে অবস্থিত বৃহৎ পুরুষকে আমি তপশ্তার 

দ্বারা! আরাধনা করবো! | 

বেদে-উপনিষদে সুর্যের যে মৃতিকল্পনার সাক্ষাৎ পাই, তাতে তিনি হিরগয়। 
হিরণ্যশ্শ্র, হিরণ্যকেশ। খখেদে দুর্ধকে শোচিষ্কেশ বলা হয়েছে ।১ শোচি শবের 

অর্থ তেজ ; -_শোচি বা তেজ ধার কেশ, তিনিই শোচিফেশ । কিরখাময় সুর্যের 

কাহিক ওজ্জন্য এপ কল্পনার হেতু । খণ্েদের যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তিনিও 

স্র্য ছাড়া আর কেউ নন। স্বন্দপুরাণে কৃষ্পুত্র শান্ব সূর্ধ-আবাধনা কালে বলেছেন, 

"দেবদেবং নমস্তামি সূর্য ত্রিলোক্যদীপকম্।” 
আদিত্যবর্ণো ভূবনম্ত গোপ্ত। অপূর্ব এষ প্রথমঃ স্থরাণাম্ । 

হিরণ্যগর্ভঃ পুরষো মহাত্মা স পঠতে বৈ তন: পরন্তাৎ ॥+ 

_ত্রিলাকের প্রকাশক দেবের দেব স্থ্বকে প্রণাম কি । পৃথিবীর পালক 

আদিত্যবর্ণ অপূর্ব, ইনি দেবতাদের মধ্যে প্রথম । সেট মহাত্মা তমোলোকের 

পরপারে হিরণ্যগর্ড সুরুষরূপে (বেদে) পঠিত হয়ে থাকেন | 
উপনিষদের খষি যে উদাত্ত কে ঘোষণা করেছিবেন,_“বেদাহমেতং পুঞ্চঘং 

মহান্তম্ আদিত্যবর্ণৎণ তমসঃ পরন্তাৎ।৩ --তমোলোকের পরপারে আদিত্যবর্ণ 
মহান্ পুরুষকে আমি জানি,-_পুরাণকার়ের মতে সেই আদিত্যবর্প পুরুষ হৃর্ধ 

ভিগ্ন অপর কেউ নন। যিনি হিরণাগর্ড পুরুষ তিনিই হ্য়ন্ত ব্রদ্দ। আচার্ধ মহীধর 
শুরুষজূর্বেদেষ “হথয়ভূরসি'৪ মন্ত্রীর ব্যাখ্যায় লিখছেন, *হিরণাগর্ভাখ্যোহমি ।” 

সূর্য বা সবিতার হাত সোনার তৈরী, তাই তিনি হিরণ্যপাণি। *হিবণ্য- 
পাঁণিমৃতয়ে সবিতারমূপহবহে 1”৫ __হিরণাপাণি সবিতাকে আমাদের বক্ষ জট 
আহ্বান কবি । “হিরণ্যহস্ত অন্থ্যঃ»৬ __স্থর্ব হিরণাহস্ত অস্থর। “দেবো »ঃ 

সবিতা হিবণ্যপাণিঃ প্রতিগৃভ াত্বচ্ছিত্রেপ পাণিনা।”৭ -_হিরণ্যপাঁণি সবিতা দেৰ 

অক্কুপণ হস্তে তোমাদের প্রতিগ্রহণ (যক্ষা!) করুন । 

দেবে! বঃ সবিত৷ হিরণাপাণিঃ ।৮ 

পুর'ণকারও বলেছেন, “হিরণ্যবাহবে তৃভ্যং হিরণ্যপতয়ে নমঃ” ।৯ 

১ খারেদ--১1৮০।৮ ₹ প্রভাল থণ্ড--১১১1৪৯-৫০ ৩ খখের 

৪ শুরু বজুঃ- ২1২৬ ৫ ধখেদ-_-১।২২।৫, কৃষ বজজুঃ--১।১।৩1২৬।২৫ 

৬ ধার্থেদ-_১।৩৫।১* ৭ গুরু যুং ১1১৬, কৃষ্ণ বুঃ--১1১1১।৬৮ 
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১১৬ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

শুধু হিরণ্যপাণি নন, সবিতা হিরণ্যাক্ষও,-_হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব 

আগাৎ.'।”১ 

কুর্ধ, মিত্র ও বরুণের চক্ষু বললে যেমন জগৎ চরাচরের চক্ষুস্বরূপ প্রকাশক তেজ 

বোঝায়, তেমনি হিবণ্যপাণি হিষপ্যাক্ষ বলতে হ্বর্ণবর্ণ আদিত্যমণ্ডলকেই বোঝানে! 
হয়েছে । আধুনিক কালের কবি শ্বেততৃজা ভারতী বলে সংশুক্! সবন্বতীব বন্দনা 
করেছেন ।২ রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “ন্বর্ণের ন্যায় কিরণসম্পন্ন হ্ুর্ধকে প্রথম 

কবিগণ উপমাস্থলে স্থবর্ণপাণি কহিত।” কিন্তু “হিরণ্যপাণি" শব্দকে কেন্দ্র কয়ে 

উপাখ্যান স্ষ্ট হয়েছে বেদের যুগেই । হিরণ্যপাঁণি শব্দের অর্থ গুসক্ষে সায়ন 

বলেছেন, “হিরণ্যপাণিঃ স্থ্বর্্ময়হন্তযুক্তঃ | যদ্বা যজমানেভ্যে দাতুং হিরণ্যং হস্তে 

ধতবান্।”5 -_হিরণ্যপাণি শব্দের অর্থ স্ুবর্ণময়হস্ত সমন্বিত, অথবা যজমানকে 

দান করার নিমিত্ত যিনি সুবর্ণ হস্তে ধারণ করেন। 

আচার্য মহীধর লিখেছেন, “হিরণ্যযুক্তাবন্ুলীয়াদ্যাভবণযুক্তৌ পাণো যন্ত সঃ 
হিরণ্যপাণিঃ।”৪ -_অঙ্গুবীয় প্রভৃতি হিবন্ময় আতরণ সমন্বিত ধার পাণি। কিন্ত 
মহীধর একটি উপাধ্যানও এই প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন, “দৈত্যেঃ প্রাশি্র প্রহারেণ 

ছিঙ্ো সবিতুঃ পাণী দেবৈহির্ময়!৷ কৃতাবিতি সবিতৃহিরণাপাণিত্বমিতি 1” 
_দৈত্যগণ প্রাশিল্র প্রহারের দ্বারা সবিতার বাহুছয় ছিন্ন করলে দেবগণ সোনার. 
হাত সংযোজিত করেছিলেন । ১।২২।৫ খকের ভাষ্যে সায়ন কৌশিতকী ব্রাহ্মণে 
বর্ণিত উপাখ্যানটি বিবৃত করেছেন : “দেবকর্তৃকে যাগে সবিতা স্বয়ং খাত্বিগ ভৃত্বা 
্র্বত্বেনাবস্থিতঃ | তদানীং কম্তাং চিদিষ্টাবধবধন্তন্মৈ সবিত্রে প্রাশিত্রনামকং 
পুর়োভাশভাগং দত্তবস্তঃ | তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিভ্রা গৃহীতং সত্তদীয়পাণিং 

চিচ্ছেদ। ততঃ প্রাশিত্রন্ত দাতারোহ্ধর্যবঃ স্থবর্ণময়ং পাণিং নির্মায় প্রক্গিপ্ববস্তঃ |” 

-_দেবতাদের অনুষ্ঠিত হজ্জে সূর্য খত্িক্ হয়ে ব্রহ্বরূপে অবস্থান করছিলেন। 

অধ্বযুগণ সেই যজে প্রাশিত্র নামক পুরোডাশের অংশবিশেষ তীর হাতে দিয়ে- 
ছিলেন। প্রাশিত্র হস্তে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুর্যের হাত খসে যায়। তখন 

অধ্বযুগণ সোনার হাত নির্মাণ করে স্থধের শরীরে সংযুক্ত করেছিলেন । 

হিযগ্য় হুর্যই অগ্নি, সোম, বৃহম্পতি, সবিতা, ইন্দ্র, গ্ভূতি দেবতা রূপে 
প্রকাশিত £ 

১ খর্েদ-_১1৩৫।৮ ২ মেধনাদ বধ কাব্য-- ১ম সর্গ 
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সর্ঘ ১১৭ 

হিরণ) বর্পো অজরঃ সববীবো জরা মৃত্যুঃ প্রজয়৷ সংবিশহ্ব। 

তদগ্নিয়াহ তছু মোম আহ বৃহম্পতিঃ সবিতা! তিন্্রঃ ॥১ 

যদ্দিও সূর্য ও সবিতা একই দেবতার নামান্তর মাত্র, তথাপি খখেদের একটি 

অস্ত্রে সূর্য ও সবিত৷ ভিন্ন দেবতারপে প্রতীয়মান হয়েছেন । খক্টি এই £ 

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাব! পৃথিবী অস্তব্ীয়তে । 

অপামীরাং বাধতে বেতি সুর্যমভিকষ্ণেন রজন্গ দ্যাযণ্যোতি ॥২ 

_-হিরণ্যপাণি বিবিধ দর্শনযুক্ত বিতা উভয়লোকের মধ্যে গমন করিতেছেন, 
সুর্যের নিকট যাইতেছেন এবং তমো'নাশক তেজ দ্বারা! আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছেন ।৩ 

সূর্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতা নন, -একই দেবতার ভিন্ন প্রকাশ । সায়নাচার্য 

লিখেছেন, “যদ্যপি সবিতৃন্র্যয়োরেকদেবতাত্বং তথাপি মুতিভেদেন গন্ভগন্তব্য- 
তাবঃ।” _- সবিতা ও ূর্ধ এক দেবতা হওয়া সত্বেও মৃ্তিভেদে গস্ভগন্তব্যভাব । 

যাক্কের মতে আকাশ থেকে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়,_সেই 
সময় সবিতার কাল। অর্থাং উধা লয়ে উদয়পূর্ককালীন হূর্যই সবিতা! 

সায়নের মতেও উদয়ের পূর্বে স্র্ধের যে মৃতি _ভ্ভাই সবিতা! ; উদ্নয় থেকে 
অস্ত পর্বস্ত যে মৃতি তাকেই হ্র্য বলা! হয়। 

সূর্যের সবিতা নামকরণ সম্পর্কে যোগিযাজ্ঞবন্ক্য বলেছেন, 
সবিতা সবভূতানাং সর্বভাবান্ প্রস্থ়্তে। 
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা৷ তেন চোচাতে ॥ 

__সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে সর্বজীবের ভাবসমূহ তিনি সৃষ্টি কযেন। প্রসব 
€ স্থষ্টি) করার জন্য এবং পবিভ্র করার জন্য তিনি সবিতা নামে প্রসিদ্ধ । 

অধ্যাপক ম্যাকৃডেনেল স্র্ধ ও সবিতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, “জাও 
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১১৮ হিন্দুদেয় দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

হর্ধের হিরগায় জ্যোতির্ময় প্রত্যক্ষ মুতি থাকা সত্বেও সাধক হৃর্ের বিভিন্ন 
প্রকার মৃতি কল্পনা করেছেন। সারদ। তিলকতন্ত্রে সুর্যের পাচটি মৃতির কথা বলা 
হয়েছে ঃ_“হুর্য, ভাস্কর, তান, রবি ও দিবাকর- ” স্ুর্যাখ্যো ভাম্কযো৷ ভাম্গস্ততো, 

রবিদিবাকরো৷ (১৪।৩৯)। স্ধের মৃতিকল্পনায় সারদা তিলক বলেছেন,__ 
রুক্তাম্ুজং যুগ্মভয়দানহন্তং কেযুবহারাঙ্গদ ভূষণাঢ্যম্। 

মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তি বিলসৎ ত্রিনেত্রম্ ॥১ 
ধীর ছুই হস্তে বক্তপদ্ধ, অপর ছুই হস্তে অভয়মুদ্র। ও বরদমুদ্রা; যিনি 

কেযুরহার, বলয় ও কুগুল শোভিত, মস্তকে ধার মাণিকা, ধাঁর দেহকাস্তি বন্ধুক- 

পুষ্পের মত রক্তবর্ণ, ধার তিনটি নেত্র, সেই দিননাথ হ্ুর্ধকে আমি স্তব করি। 

সুরের আর একটি ধ্যানমন্ত্র : 

রক্তান্থজালনমশেষগুনৈকঙিন্ধুং ভানু সমস্তজগতামধিপং তজামি। 
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ভ্রিনেত্রম্ ॥ ২ 

_যিনি নিখিল গণের সাগর সমস্ত ত্রিলোকের অধিপতি, করপদ্মে ছুইটি 

পদ্ম, অভয় মুদ্র৷ ও বরদমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, মস্তকে ধাহার মাণিক্য শোভা 

পাইতেছে, ধাহার শরীর রক্তবর্ণ, তিনটি নয়ন, যিনি রক্তপচ্পে আসীন, সেই 
সূর্ধদেবকে ভজন। করি ।৩ 

সথধের এই যে মৃতি ভনত্রশাস্ত্ে ক্পিত হয়েছে তার সঙ্গে অগ্নির ধ্যানকল্পিত 
মৃতির হুবহু সাদৃশ্ত অগ্নি ও বধের একাত্মতা প্রতিপাদন কবে। শাবদা তিলকে সুর্ধের 
ভিন্নমূতি মাও ও ভাঙ্থুর যে ধ্যানমূতি বর্ণিত আছে, সেই বর্ণনাহয়ও এই ছুই 
বর্ণনার ঈষৎ ভিন্নতররূপ। 

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় সুর্যের যে মুত্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, 
তাতে কিছু নৃতনত্ব আছে । বর্ণনাটি নিম্নরূপ : 

সসপ্তাঙ্থে দৈকচন্কে রথে হূর্ষে। ছিপদ্ুধুক্। 
মসীভাজন লেখ্তো বিত্রৎ কুণ্ডী চ দক্ষিণে ॥ 
বামে তু পিঙ্গলো ছবি দণ্ডভৃৎ স রবেগণঃ। 

বালব্যজনধাৰিণো পারে বাজী চ নিশ্প্রভ| ॥ 
অথবাশ্থলমার্ঢঃ কাধ; একত্ ভান্বরঃ ॥৪ 

১.শাঃ ডি--১৪।৩৬ ২ শাঃতি১--১৪/৬১ ৩ অনুবাদ" -পঞানন তর্করক 
৪ অগ্রিপুরাণ ১।১-% | 
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- সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র রথে সমারঢ ছুই পঞ্প মসীপাজ এবং লেখনীধানী 

সূর্যকে অংকিত করবে। সার দক্ষিণে কুণ্ডী বামে দণ্ুধারী ববিপার্ধ্দ পিঙ্গলবর্ণের' 

দ্বাবী থাকবে। ছুই পাশে তাঁপব্যজনধারিশী প্রভাহীনা রাজী পার্থে থাকবেন । 
অথবা অশ্বার সুর্যমৃতি নির্মাণ করবে । 

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে হৃর্য পন্মাসীন বরাভয়হস্ত ভ্রিলাচন এব 
শিরোমণিধারী £ 

কোকনদপর থাক নিরন্তর 

অশেষগ্ডণ সাগর। 

বরাভয় কর ভ্রিনয়ন ধর 

মাথায় মাণিক বর ॥ 

স্থধের রথের সারঘির নাম অরুণ | প্রভাতনুরষক়ে অরুণ বলা হয়। অরুণ 
সূর্যেরই একটি বূপ। 

ভব, সা, বরাহ প্রতি পুরাণে কৃষপুতর সাথ কর্তৃক কুষঠরোগমুক্তির আশায় 
র্ষপূজা প্রবর্তনের কাহিনী বনিত হয়েছে। প্রমিষ্ধি আছে, কবি মযূরও কুষঠ- 
যোগমুক্তির জন্ত কূরধশতক নাঁমক কাব্যটা রচনা করেছিলেন । হিউয়েন সার 
(হী: ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং আলবেরুণীর (ত্র: ১১শ শতা্বাঁ) সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে 
মূলতানে সবিখ্যাত সুর্যমন্দিবে ব্ু্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলবেকুণীর বর্ণনায় 

এই মন্দিয়ের হূর্যবিগ্রহ কাষ্ঠনিমিত ও রক্তবর্ণ বর্মাচ্ছাদিত ১ বিগ্রহের চোখ 
ছুটিতে দুটি লাল চুনী পাঁথর বসানো ছিল।১ বরাহপুরাণে (১১৭ অং) সাম্ব কর্তৃক 
মথুরায় প্রতিষ্ঠিত স্্যবিগ্রহের নাম সাম্বাদিত্য । বৌদ্ধ বজ্জঘানী সম্প্রদায়ে গ্রহ- 
দেবত। হিসাবে আদিত্য স্থান লাভ করেছেন। “আদিত্য বা কূর্বদেব সাতটি ঘোড়া 
টানা রথে বসিয়া থাকেন। ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে ও বাম- হস্তে 

কূর্যমগ্ুল ধরিয়া! থাকেন। ইহার রক্তবর্ণ অমিতাভের ভ্োতক ।”২ বৃহ 
সংহিতায় সুর্য বিগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । 

নাসাললাটজজ্ঘোরুগণ্ডবক্ষাংসি চোক্নতানি রবে; । 
কুর্ধাহুদীচ্যবেষং গৃঢ়ং পদাছুরো যাবৎ ॥ 

বিভ্রাণঃ শ্বকররুহে পাণিভ্যাং পংকজে মুকুটধারী | 
কুগুলবিভূবিতবদন; প্রলম্বহাবে। বিয়দ্গবৃত; ॥৩ 

১ পঞ্চোপাননা-জিতেজদাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩১২ ২ বৌদ্ধ দেবদেবী-পৃঃ ১১৯ 
৩ বৃহৎ সংহিতা ৭৮1৪৬-৪৭ 
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__স্ুর্ষের নানিকা, ললাট, জঙ্তঘা, উরু ও বক্ষ হবে উন্নত । তীর বেশ উদীচ্য 

অর্থাৎ উত্তর দেশীয়), পদদ্বয় থেকে বক্ষ পর্যস্ত আবৃত; তীর দুই হাতে ছুই পদ্ধ, 
“মাথায় মুকুট, কর্ণে কুগুল, লঞ্ষিত হার বক্ষে এবং বিয়দ্গ বা বিয়দঙ্গ আবৃত। 

বিষুধর্ষোত্তরে (৩য় খণ্ড, ৬৭ অঃ) স্র্ষের উদীচ্য বেশ ও বর্মাচ্ছাদিত' দেহের 
বর্ণন। আছে । মৎসপুরাণে বগিত সর্ষের মৃতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক । 

রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং স্থলোচনম্। 

সপ্তাশ্বখকচক্রঞ্চ রথং তন্ত প্রক্য়েছ ॥ 
মুকুটেন বিচিত্রেণ পল্মগর্ভসমপ্রভম্ । 

নানাভরণভূষাভ্যাং তৃজাত্যাং ধৃতপুফ্রম্। 
বন্ধস্থে পুফবে তে তু লীলয়েব ধূতে সদা ॥ 

চোলকাচ্ছন্নবপুষং কচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ | 
বন্ধুগ্মসমাপেতং চবণৌ তেজসাবৃতৌ ॥২ 

_ এ দেব (র্য) বুথস্থ ও পদ্মহস্ত হইবেন এবং উহার লোচন স্থশোভন হইবে। 

উহার রথে সপ্ত অশ্ব ও একটি চক্র কল্পিত হইবে । পদ্গর্ভসমপ্রভ বিচিত্র মুকুট 

তাহার শিরদেশে শোভিত হইবে এবং পদ্মন্বয়ে পদছয় বিন্যস্ত থাকিবে । এ মৃতি 
বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। তিশি লীলাবশতঃ ম্বদদেশেও ছুইটি পুর ধারণ 
করিয়াছেন এবং তাহার সর্বাবয়ব বস্যুগ্মা আচ্ছাদিত হইবে, এই মুতি কদাচিৎ 
চিন্রপটেও অংকিত করিয়! লওয়! যাইতে পাবে, ইহার চরণদ্ব় যেন তেজোছারা 

পবিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে ।২ 

স্ুপ্রাচীনকালে ভারতে কৃর্ষের প্রতীক উপাসন! প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 

মুদ্রায় সূর্ধের নানাবিধ প্রতীক অঙ্কিত দেখা যায় । কৃর্ষের রশ্মিসমন্থিত গোলক, 

পল্ল, চক্র প্রভৃতি হৃর্ষের প্রতীকরূপে গণ্য হয় । শ্ুঙ্গবংশীয় ভানুমিত্রের (১০০ খ্রীঃ 

পূঃ--১০*শ্:) অষ্টদল পদ্ম এবং পঞ্চশিখাবিশিষ্ট নন্দীপদ এবং কৃর্যমিত্রের মুস্্রায় 
ত্রিভূজশীর্ষে প্রতীকচিন্তের উপরে রশ্মিসমন্ধিত বৃত্ত প্রতীকরূপে অংকিত হয়েছে ।৩ 

গুঁদুষ্বর মহারাজ ধারাঘোষের মুদ্রার বিপরীত দিকে (:95:89) দণ্ডের উপরে 

চক্র৪ এবং কুলুত মুদ্রায় সম্মুখভাগে (০৪:৪৪) বিন্দু পরিবেটিত, চক্র হের 

১ যতন্তপুরাণ--২৬১1১-৪ , ২ জন্ুবাদ--পঞ্চানন তক'রড 
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জুর্ব ১২১ 

প্রতীকরূপে ব্যবহৃত।১ কৌশান্বীর বৃহন্পতিমিত্রের মুন্রাতেও হ্ু্ধেধ প্রতীক 
চক্র অংকিত আছে ।* কনিফ ও হবিষের মুত্রায় (খৃষীয় ১ম শতাবী) মিথ. (মিজু) 
মিহির বা হুর্ধের মুতি অংকিত আছে। 

কিন্ত গুপ্তযুগে ও গুণ্তোত্তর যুগের উত্তরভারতে প্রাপ্ত সুর্য মৃতিতে হূর্ধদেবের 

মহুম্তাকৃতি মুতির পায়ে বুট জুতা আছে। কোথাও কোথাও কুশাণ সমটিদের 
মত দীর্ঘ গাজ্রাবরণও পাওয়া! যায়। কটিতে মেখলার সঙ্গে অব্যঙক্গও কোথাও 
কোথাও শ্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। কুধমৃতির এই রূপকল্পনা শক বা কুষাণ 
জাতির পোষাক থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতর! মনে করে থাকেন। হুর্ধের চরণঘয় 

'তেজোদ্বারা আবৃত-_-এই বিবরণের মধ্যেও কুষাণযুগের জুতার সংস্কতরূপ প্রচ্ছন্ন 

বলে অনুমান করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বকর্মা হুর্যের তেজ হাস 
করলেও তার চরণের তেজ হা করতে পাবেন নিঃ (সইজন্য চরণছুটি আবৃত। 

পুরাণাহসারে সাম্ব শকদ্বীপ থেকে মগত্রাঙ্ষণদের এনে চুর্যপূজা করিয়েছিলেন । 
সংস্কৃত মগ শব্ধ পাশি ম্যাগি শব্দ থেকে এসেছে । “মগপরিহিত অব্ঙ্গ আবেস্তায় 

উক্ত 41558008960 কথাটি হইতে উদ্ভুত; উহা! পারলীকগণের দ্বারা ব্যবহৃত 

কুস্তির নামান্তর ।”* ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব মতে উদীচ্যবেশ বলতে 
“শক বা কুশাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত ঠবদেশিক শাসকগণের যে বেশ ছিল, 
উহারই এই নাম।”৪ সুর্য বৈদিক দেবতা এবং বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা 

হওয়া সত্বেও পরবর্তাকালের হৃর্ঘমূতি নির্মাণে বৈদেশিক প্রভাব কার্ষকরী 
হয়েছে। 'অবশ্ট বৈদিক স্থ্ধের এঁতিহৃবাহী দেশীয় রীতিতে নিমিত কর্ধমূতি 
ছুর্লত নয়। বৈদেশিক প্রভাব অবশ্তই পরে এসেছে । “ভারতবর্ষে শর্ধদেবের 
দুইটি ন্বপ কল্পিত হয়েছে -এক, ব্রাঙ্ষণ্য বা বৈদিক রূপ, তাতে তার চার ঘোড়ার 

রথে চড়ে রয়েছেন তার ছুই জী-উধা আর শরণ) আর সঙ্গে সেই ঘোড়ায় 
চেপে ছুই অশ্বিদেব বা অশ্বিনীকুমার দেবতাছয়। কিন্তু গ্রীউজন্সের প্রথম ও 

দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পারন্তদেশ থেকেও দেশের «মগ' পুরোহিতের! খাদের 

ভারতবর্ষে 'মগ ব্রাঙ্গৰ' বা 'শকথ্বীপী' অথব! “দৈবজ্ঞ ত্রাদ্ষণ' বলা হয়-স্তীর। 

নতুন করে হুর্ধের পূজা আনেন ভারতবর্ষে। তারা সুর্য দেবতার যে মৃতি এনে 
ভারতবর্ষে স্থাপিত কুরেন, সেটি হচ্ছে ইব্বাণী পোষাকপর৷! হ্ুর্য, হিন্দু দেবতার 

১ তয়েষ-স্পৃঃ ১৮৫ ২ 1200185 ০০9:0৪---5899০705 9186৬ 157 

৩ পঞ্চোপাননা পৃঃ ৩১৭ ৪ পঞ্ষোপাপনা--পৃঃ ১৬ 



১২২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

শত খালি গায়ে, খালি পায়ে নন। এই নতুন বা বিদেশী পবিকল্পনার সুর্ধেষ 

মাথায় ইরানী টুপি, গায়ে আউযাখা আর পায়ে “মোচক' বা 'মোজা' অর্থাৎ 

হাঁটু পর্যস্ত জুতা । কেবল মিত্র (মিথ_॥ অথবা মিহির) বা হৃর্ধদেব যে এই সাজে 
ভারতে এসেছেন তা নয়, হৃর্ষের পুত্র, শিকারের দেবতা 2৯৪৯০০ *রূএবস্ত' বা 

'যেবস্ত'; আর তার এক অনুচর পিন্দোল- এদেরও পায়ে হাটু পর্বস্ত জুতো। 

এই ইরানী মিত্র বা হূর্ষের প্রভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বজই হৃর্ধের মুতিতে 

হাটু পংস্ত জুতো দেখানোর রীতি এসে গিয়েছিল । দেবতার খালি গা, অন্য 

হিন্দু দেবতার মত গায়ে প্রচুর গহনা । কিন্তু ছুই পায়ে হাটু পর্বস্ত জুতো ৷... 
দেবতাদের পা ষে মাটিতে ঠেকে না--এই ভাবটি বোঝাবার জন্য ঘবদ্ীপ ও 

বলিছবীপে ভারতীয় দেবতার মুতিতে দেখেছি--তীদের পায়ে জুতা আকা হয়। 
শ্যাম দেশেতেও সেই কারণে ম! ছূর্গার বৃষভারঢ মুতিতে পায়ে বেশ শুঁড়-ওয়াল৷ 
নাগরা জুতা |”, 

সুতরাং হূর্ধ-বিগ্রহ নির্মীণে ভারতীয় ও অভারতীয় উত্তরদেশীয় সংস্কৃতির 
যোগন্ত্র রচিত হুইয়াছিল। “উত্তর ভারতীয় স্র্যবিগ্রহের হস্তস্থিত পদ্ম, কর্ণকুগ্ুল 

ও শিরোভূষণ প্রভৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যঙ্গ, দীর্ঘগাত্রাবরণ ও উচ্চ 
পদদাবরণ মিলিত হইয়! এতদ্দেশীয় সূর্ধপূজ। যে কিভাবে শকন্বীপীয় হ্থর্যোপাসনার 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়! পড়ে তাহার পরিচয় প্রদান করে ।”১ 

স্র্যোপাসন পৃথিবীর নান৷ দেশেই প্রচলিত ছিল নান! নামে, নানা আকারে ॥ 

বৈদিক হ্র্যোপাসন! দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন! বলা সম্ভব নয়। “গ্রীকৃদিগের 
নও1108 শব “হুর্ধ' শবের রূপান্তর মাত্র এবং গ্রীকৃদদিগকে যে *769008৪, বলিত, 

তার অর্থ হুর্যবংশীয় । লাটিনদিগের 9০1 ও টিউটনদিগের [ু'০5: ও “খোরসেদ'ও 

ক্ুর্ষেষ রূপান্তরমাত্র ।”৩ 

*গ্রীকৃদিগের হেলিও (86110৪), লাটিনদিগের সোল (৪০1), টিউটমদিগের, 

টার (1১), ও ইর়ানিগণের 'খরসেদ' প্রভৃতি সুর্যের নাম। এদেশে যেমন মজের 
ভাগ গ্রহণের জন্য স্ধের হস্ত কাট। পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে, জর্শনদিগের মধ্যে 

সেইছপ তাহাদের টার ব্যাত্রের মুখে হাত দিয়। হাত হাবাইয়াছিলেন।”৪ 

১ রবীন্রসংগমে স্বীপময় ভারত ও স্কামদেশ- ডাঃ কুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬২২-২৩ 
২ পঞ্চোপালন।--পৃঃ ৩১৬ ৩ খখেদের অনুবাদ-_রসেশচন্্র দত্ত, ১২২1৫ খকের ঈকষা। 

৪ ছুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, গথেন--২প খন্ধ, ১1২২ খকের ব্যাখ্যা : ";' 



ূর্য ১২৩ 

সহ্য সম্পকিত এই উপাখ্যানটি ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপে প্রসাস্্িত 
হযেছে । তবে কি ্থর্যোপাসনাও ভায়তবধ থেকেই অন্কান্ত দেশে ছড়িয়ে 

পড়েছিল? 
লক্ষণীয় এই যে কুর্ধপুত্র মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সহজাত কবচ অর্থাৎ বর্ম 

ও কুগুল বা কর্ণভূষণ নিয়েই জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। সর্যপুত্র কর্ণ স্ছর্যেরই 
বপান্তর । এফুগেও ইতু, ভাছ, তুহ্ছ এ্ভূতি মেয়েলি ব্রতে এবং রাস, ঝুলন, 

দোল প্রভৃতি উৎসবে হৃুর্ষপূজারই রূপান্তর লক্ষিত হয়। নবগ্রহের অন্যতম 
হিসাবেও সূর্য পৃঁজিত হযে থাকেন। রাঁঢ-বাঙ্গালার ধর্মপূজাতেও হৃর্ধপূজা 
লুক্কায়িত আছে। 



মিত্র 

মিত্র ও বরুণ একত্র স্তত হয়েছেন। গুণকর্মের দিক থেকে উভয়ের সাদৃষ্ঠ 
"গভীর । স্ৃতয়াঁং মিত্র ও বরুণ একই দেবতার দুটি পৃথক্ কূপ, তাতে আবু সন্দেহ 

কি? মিত্র ও বরুণের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য, সে পার্থক্যটি কি? তৈত্তিন্নীয় 

সংহিতায় বল। হয়েছে মিত্রাবরুণ দিব] ও রাত্রি-_-“অহোবাত্রে টব মিজ্রাবরুণো 1৮১ 

এই শ্রতিবাক্য অন্সারে সায়নাচার্য মিত্রকে দিনের দেবতা ও বরুণকে রাত্রির 

'দেবত। বলে গ্রহণ করেছেন, “মিত্র অহরভিমানী দেব: 1” কিন্তু খণ্থেদে মিজ্ত 

ও বরুণের “মিত্রাবরুণ” রূপে যে সাজুয্য ও সামীপ্য, তাতেও মিত্র ও বরুণকে 

ছুই বিপরীত অবস্থার দেবতা বলে কল্পনাও করা যায় না। মিত্র 

স্র্ষেরই এক নাম। অগ্রহায়ণ মাসে সুর্যের নাম মিত্র । সকল জীবকে মরণ থেকে 

রক্ষা! করেন বলে (হৈমস্তিক কসল প্রদানের দ্বাবা) সর্জজনের মিত্রত্বহেতু তিনি 
মিত্র । আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে মিত্র “প্রীক্ম খতুব আদিত্য এবং বরণ গ্রীক্ষমের 
পর বর্ধা খতুর আদিত্য ।”* যোগেশচন্দ্র বলেছেন, “মিত্র কৃষকের মিভ্র।৮৩ 

কিন্তু কুষকের যিনি মিত্র তার ক্রিয়া! গ্রীষ্মে নয়, বর্ষায় অথবা হেমস্তে-__শশ্ত বপন 

অথব! পকুশন্য কর্তনের কালে। ক্র্ষরূপী মিত্র হেমন্তে সর্বজনের মিত্ররূপে 

অবিভূর্ত। ফসল ধরে ওঠার কাল হেমস্ত। তাই এখনও বাঙ্গালার পল্লীতে 

অগ্রহায়ণ মাসে মিত্রপূজ! বা ইতুপূজার ব্যাপকতা ঘরে ঘরে । কর্দমপূর্ণ একটি 
'পাজ্জে (গাঁষলা বা মালসায়) শশ্তচারা রোপণ করে ইতুপুজা হয় । পকশঙ্গ প্রদানের 

দ্বারা সর্বজনের মিত্রত্ব অর্জনের জন্যই সূর্য এই সময়ে মিত্র নামে পূজিত হচ্ছেন । 

'ম্যাকডোনেল মিত্রকে সুর্য বলেই গ্রহণ করেছেন । তিনি লিখেছেন, “গৃ১৪ 

80209717086 80826 6₹109099 01 6109 9৫৪. ৪0০ 108 60৯6 2116 

18৪ 9018: 66165 18 90০:019028680 ০ 606 259869% 800 79179187 

17811810010 £9106281. 791096 11625 18 000.00069015 9 ৪010-800 ০: & 

৪০ ০0 1186 899088115 90013680660 জচ16)) 6155 9010.৮8 

খঙ্েদে মিত্রই অগ্নি, সুর্য ও ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন । তৃতীয় মণ্ডলের ৫৯ সুক্কে মিত্রকে 
"আধিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্ততি করা হয়েছে £ 

১ তৈঃ সং-_২1৪১।১ ২ বেদের দেবত| ও কৃষ্টিকাল-_-পৃঃ ৯৩ 

৩ তদেব--পৃঃ ৯৪ ৪ ৬৪৫০ [1263---7885 39 



মিত্র ১২৫ 

গ্রস মিন মরতে অস্ত গ্রযস্থান্থেত্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।€ 

"হে আদিত্য মির! যেমনুম্য ব্রতান্ছসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে,, 

সে অন্নবান্ হউক ।৬ 
আদিত্যস্ত ব্রতমূপক্ষিয়তো বয়ং মিত্রন্ত মতো শ্যাম ।" 

__সবভ্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি । ম্রিত্র যেন 

আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।”৮ 
ইন্দ্র-বরুণের মত মিজ্রও বাজ।- তিনি স্বশ্রষ্টা বিধাতা । 

অয়ং মিত্র নমন্যঃ সুশেবো বাজ। সুক্ষত্রে। অজনিষ্ট বেধাঃ ৯ 

-__এই মিত্র প্রাছুভু ত হইয়াছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য ন্দর মুখবিশিষ্ট রাজী, 
ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা |১০ 

মহ! আদিত্যো। নমসোপসগ্যো যাতযজ্জনে। গৃণতে স্থশেবঃ | 

তম্মা এতৎ পণ্যতমায় জুষ্টমগ্লো মিত্রায় হবিরাজজুহোত।১১ 

_ আদিত্য মহান্* তিনি সকল লোকের প্রবতক্ষ, নমস্কার দ্বারা তাহার 

উপাসনা করা উচিত। তিনি স্ভতিকারীর প্রতি প্রসঙ্গ | স্ততিযোগ্য মিত্রের: 

প্রীতিকর এই হুব্য অগ্রিত্তে অর্পণ কর ।১২ 

অভি যে! মহিনা দ্দিবং মিত্র! বতৃব স প্রথাঃ। 

অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্ ॥১৩ 
ষে মিত্র নিজের মহিমায় ছ্ালোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনি কীতিযুক্ত 

হইরা পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট করিয়াছেন । ১৪ 
নিরুক্তকার বলেছেন যে মিত্র, বরুণ, অধমা, দক্ষ, ভগ এবং অংশ--এই ছয় 

দেবতাই আদিত্যরূপী | 
“এবমন্থাসামপি দেবানামাধিত্যগ্রবাদাঃ স্ততয়ে৷ ভবস্তি 1৮১৫ 

-_ এইরুপে অন্তান্ত দেবতাদদেরও আদিত্য নামে স্ততি করা হয়। 

“তদ্ যখৈতন্িত্রশ্ত বরুণশ্ঠায়ো দক্ষন্ত ভগন্ডাংশশ্তেতি 1৮১৬ 

- যেমন এই সমস্ত স্থলে মিজ্র,ৎ বরুণ, অর্ধমা, দক্ষ, ভগ ও অংশ আদিত্ড 

নামে অভিহিত। 

€ থথেদ-_-৩1৫৯২ ৬ অনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত ৭ খখেদ--৩।৫৯।৩ 

৮ অন্গুবাদ--তদেব » খথেদ-_-৩1৫৯৪ ১* অনুবাদ--তদেব 

১১ খাণ্থেদ--৩।৫৭৯।৫ ১২ অনুবাদ--তদেব ১৩ খথেদ--৩।৫৯।৭ 

১৪ জনুবাদ-তদেব ১৫ নিরুদ্ত-_২।১৩1৪ ১৬ তদেব 



১২৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

খথেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে এই ছয়জনই আদিত্য নামে উদ্লিখিত হয়েছেন । 

পূর্বোন্ধত ৩1৫৯ স্থক্তে যে মিত্র একাকী আদিত্যরপে স্তত হয়েছেন, নিক্ুক্তকার 
যাস্ক তা স্বীকার করেছেন £ “অথাপি মত্রশ্তৈকন্ত প্র সমিত্র মতে? অস্ত 

প্রযস্থান। যন্ত আদিত্য ব্রতেনেত্যপি নিগমো৷ ভবতি 1৮১৭ _-একাকী মিত্রেরও 
আদিত্য নামে গতি আছে । প্র সমিত্রঃ *** ইত্যাদি বেদবাক্যেও প্রমাণ আছে। 

“এই স্থলে অপি শবের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অন্যান্ত বৈদিক মন্ত্র 
আদিত্য নামে মিত্রের স্ততি আছে 1১১৮ 

মিত্র বুষ্টিরও দেবতা । এবিষয়ে তিনি ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, প্রভৃতির সঙ্গে 

মমানধর্মা । খঞেদ বলেছেন, 

মিত্রে! জনান্ যাতয়তি ক্রবানে মিত্র! দাধার পৃথিবীমুতত্াম্ । 

মিত্রঃ কষ্টারনিমিষাঁভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘ্বৃতবজ্জুহোত ॥ ১৯ 
-_মিত্র মেঘগর্জনের ছ্বারা বর্ষণ সুচনা করিয়! কৃষকগণকে কৃবিকার্ষে প্রবতিত 

বা প্রযত্ববান্ করেন $ মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন 

করিয়া এবং ছ্যলোক ধারণ করেন শব্কসম্পৎশালিনী পৃথিবীতে বজ্ঞানুষ্ঠান 
প্রোথ্সাহিত করিয়া । মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন 

তাহাদের উপকার বিধানের নিমিত্ত; ঈদৃশ মিত্রের প্রতি দ্বতবিশিষ্ট হব্য 
প্রদান কর ।২* 

মিত্র শবে অর্থ প্রসংগে যাক্ক লিখেছেন, “মিত্রঃ প্রমীতে স্ত্রায়তে |৮২১-- 

মিত্রশ্প্রমীতি+ত্র1+ক, প্রমীতি শবের স্থানে মিৎ আদেশ । মিত্র প্রমীতি 
অর্থাৎ মরণ হইতে সর্বলোকের আাণ করেন বর্ধণের ছার] 1৮২২ 

মিত্র শবের অর্থান্তর প্রসংগে যান্ক বলেছেন, “সম্ষিম্বানো দ্রবতীতি বা।»১৩ 
“মিজ জলপ্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলবর্ধন করিয়া অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন 1২৪ 

মিত্র শবের যাস্ককৃত অর্থান্তর £ “মেদয়তেরবা”২৫ 
-_“মিদ্ ধাতু স্সেহনার্থক ; মিত্র সর্ববস্ত জলের দ্বারা স্রিপ্ধ করেন |” 
অতএব যাক্ষের ব্যাখ্যান্সাবে মিত্র জলবর্ষণকারী দেবতা । স্বতরাং জলের 

শী সস এ 

১৭ নিরুত্ত _২১৩।৬ ১৮ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি. ) পৃঃ ২৬৩ 

১৯ খাখেদ--৩।৫ন।১ ২* অনুবাদ -অযরেশ্বর ঠাকুর ২১ নিরুভ্ত--১*।২১1৭ 

২২ অনুঘাদ--অমরেশবর ঠাকুর ২৩ নিরুক্ত-_-১০।২১।৮ ২৪ অনুবাদ--অযরেছর ঠায় 

২৫ নিরুত্ত-_১,1২১1৯ ২৬ অনুবাদ-__অমরেশবর ঠাকুর 



খ্রি ১২৭ 

কত হূর্ধ। আর এইজন্ত বরুণের সঙ্গে মিত্রের ঘনিষ্ঠতা । মিত্র ও বরুণের 
একস্থানত্ব থেকে প্রতীয়মান হয় যে বর্ণ বর্ধার আদিত্য যিনি আকাশ মেঘে 

আবৃত করেন, আর মিত্র হেমন্তে শশ্ত পরিপুষ্ট করে মরণ থেকে সর্বলোককে ত্রাণ 

করেন। ইন্দ্র মেঘ ভেদ করে বৃষ্টি দান করেন । 

মিত্র উপাসনা ভারতের বাহিঝে ইরানে, ইউরোপে ও রোমে প্রপারিত 

হয়েছিল এবং রোমে খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল । “1০৪ 0০৫ 
10165 ০01 605 9910 75808 9৪ 609 88059 88 1116)0% 01 609 

[78121809 ৪9100 19008 01 [4/01805. 1109 ড০:৪101)0 01 11165 06. 

88160 701) 6০ 009 460 9690460:5 10 6095 70008 [8051019.7২5 

২৭ [২6৬০8০ ০001001৩--79856 94 



পুষা 
একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৃষণ, সম্পর্কে লিখেছেন, “1105 41:55008, আছ) 

67595 আ৪:9 100700808) ড08111001)90 7091)9109 6008 £০৫ 01 61859718918 

আ)0 10:0689690. 60900 [1000 10161078%5 10090 900 [0:8590060 01091 

986616 (000 ৪6:81708.৮১ 

একশ্রেণীর পাশ্চাত্যপপ্ডিত মনে করেন যে, আর্ধগণ ভারতে আসার সময়ে 

যাযাবর জাতি ছিলেন। পরে ত্বারা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গ্রহণ করেন । এরূপ 
অনুমানের সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ খণ্থেদে নেই । যাযাবর আর্ধগণ 

ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত কোন প্রদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন, এ তত্ব অন্থমান 
মাত্র। হ্থতরাং যাযাবর আর্দের দেবতা পৃযা- এ মতও যুক্তিগ্রাহ নয় । পৃষাকে 

যাযাবর জাতির দেবতা বলার একমাত্র কারণ--খখেদে তাঁকে পথবেত্া। ও 
ছাগবাহন বলা হয়েছে । ৬৪৯৮ এবং ৬।৫৩।১ থকে পৃষা “পথম্পথঃ* অর্থাৎ 

পথের অধিপতি । তিনি পথের বিপদও দুর করেন। 

সং পৃষন্ধধ্বনস্তির ব্যংহো! বিমুচো নপাৎ। 
সক্ষা দেব প্রণম্পুরঃ ॥ 

যো নঃ পৃষপ্নঘো! বূকো ছুঃশেব আদির্দেশতি। 
অপন্ম তং পথো৷ জহি ॥ 

অপ তং পরিপংখিনং মুধীবাণং হুরশিতং | 
দূবমধি শ্রতেরজ ॥২ 

_হে পৃষা! পথ পাব করাইয়া দাও, (বিদ্তুহেতু ) পাপ বিনাশ কর, হে 
মেঘপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও। 

হে পৃষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও ছুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে 
বিপরীত পথ দেখাইয়। দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়। দাও । 

সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারনীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও । 
পৃযার বাহন ছাগ £ 

১:৮০1০$, পু 005 & 16660005 0£ 27015--0. 10100255855 0866 53 

২ ধরেদ--১1৪২।১--৩ ৩ অনুবাদ--রমেশচন্্র দত্ত 



পৃষা ১২৯ 

রায়ে! ধারাগ্তাতঘ্বণে বসো রাশিরজাশ্ । 

ধীবতো ধীবতঃ সখা ॥ 

পৃষণং স্বজাশ্বমূপ স্তোষামবাজিনং । 
্বন্থর্যো জার উচ্যতে ॥ 

-_হে দীন্তিশালী পা! তুমি ধনপ্রবাহম্বরূপ ! তুমি ধনরাশিহ্বরূপ এবং 

ছগই তোমার অশ্বের কার্ধ নির্বাহ করে । তুমি প্রত্যেক স্ুবকারীর মিত্রভৃত। 

অন্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সেই পুষার স্তব করিতেছি । ধাহাকে 
লোকে তাহার ভগিনী (অর্থাৎ উষার) জার বলিয়। থাকে ।৭ 

অজাশ্বঃ পশ্ুপ1 বাজপন্ত্যে ধিয়ং জিতবে! তৃবনে বিশ্বে অপিতঃ | 

অষ্্রীং পুষা শিথিরামুদ্ধবী বৃজৎ সংচক্ষানে। ভুবন! দেব ঈয়তে ॥১ 
_ ধিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, ধাহার গৃহ অন্নপূর্ণ, যিনি স্তোতৃবর্গের 

প্রীতিপদ অখিল তুবনের উপর স্থাপিত সেই দেব পুষা (ভূর্ধরূপে) ভূতজাতকে 

প্রকাশিত করিয়া নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন বারিয়! নভোমগুলে গমন 

করিতেছেন ।" 

আর একটি খকে” পুষণকে অজাশ্ব বলে সন্বোধন্ন করা হয়েছে। সায়নেন্র 

মতে অজাশ্ব শব্দের অর্থ-_অজই ধার অশ্ব। 

পৃষা পশুদেরও রক্ষক _পশুপালক । তীর কৃপায় অপহত গবাদি পঞ্ত পুনঃপ্রাপ্ত 

হওয়] সম্ভব হয়। 

পরিপৃষা পবস্তান্বস্তং দধাতু দক্ষিণম্ । 
পুনর্ণো নষ্টমীজতু ৯ 

-_পৃষা যেন রক্ষা! করিবার নিমিত্ত আমাদিগের ধেমুবৃন্দের অনুসরণ কবেন * 

তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করেন; তিনি যেন আমাদিগকে অঙ্গ 

প্রদীন করেন 1১০ 

মনে হয়, পৃষা ছিলেন আর্ধদের পশুরক্ষাকারী দেবতা এবং পথের অধিপতি 

অর্থাৎ পথকে স্থুগম ও বিন্মমুক্তকরার কর্তা । পুষা! কেবল মানুষ ও গবাদি পণ্ডকে 
পথ দেখান না। তিনি হুধেরও পথপ্রদর্শক,তিনি সুর্ধের হিরগ্য় চক্র 

পরিচালিত করেন । 

৪ খথেদ--৬1৫৫।৩-৪ & অনুবাদ--রমেশচন্র দত ৬ খথেদ--৬1৫৮২ 

৭ অন্বাদ-তদেব ৮ খখেদ--৬।১৩৮।৪ » ধাথেদ--৬৫৪।১০ ১ অনুবাদ--তদেক 

৪ 



১৩০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

উতাদঃ পরুতে গবি ্থরশ্চক্রং হিরণ্যয়ং 
ন্যৈরণত্্রতথীতমঃ |1১ 

_ চালক রথিশ্রেষ্ঠ পৃষা! দীষ্তিমান, কুর্ের হিরগ্নয় বথচক্র নিয়ত পরিচালিত 

করিতেছেন ।১২ 
পৃষার চক্র অর অক্ষয় এবং ক্লান্তিহীন বিরামহীন,_ 

পুষ্ণশ্ক্রং ন রিষ্যাতি ন কোশোইবপদ্যতে 
নো! অন্য ব্যথতে পবিঃ ১৩ 

__পৃষার আম়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না । এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং 

ইহার ধার কুষ্ঠিত হয় না ।১৪ 

রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, চক্র পুষায় আমুধ অর্থাৎ অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই চক্র ূর্যমগুল ভিন্ন আর কিছুই নয় । 

পুষার ছুই রূপ - দিবা ও রাত্রি। পুষা সর্ষের মত জগৎ প্রকাশক । 

ক্র তে অন্যছ্থজতং তে অন্যদ্িযুরূপে অহনী গ্চৌরিবামি। 
বিশ্বা হি মায়া অসি স্বধাবো ভদ্র তে পৃবন্লিহ বাতিবস্ত ॥+ 

_হে পৃষা! তোমার একরূপ (দিবা) ও অন্যরূপ (রাত্রি) কেবল যজনীয়। 

এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্প্রকার | তুমি সর্ষের ন্যায় প্রকাশক, কারণ 
তুমি অন্নধাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি ত্বদীয় কল্যাণকর দান 
প্রকাশিত হউক ।১১ 

এই বর্ণনা থেকে পৃথা যে সুর্ধই তাতে সন্দেহ থাকে না। পরবর্তীকালে পৃষ! 
সূর্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মন্ত্রে" আছে ঘে পৃধার হিরণ্য় নৌকা 
অস্তরীক্ষে (সমুদ্রে) সঞ্চরণ করে, _পৃষা কুর্ষের দৌত্য করেন । একটি মন্ত্রে তিনি 
মাতার পতি এবং ভগিনীর জাব-_মাতুর্দিধিযুমব্রবং স্বন্র্জারঃ শৃণোতুনঃ (১৮ 
__(রাত্রিরপ) মাতার পতি দেব পুষার স্তব করিতেছি । তার ভগিনীর জার (পুষা) 
আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন।১৯ 

পূর্বোন্ধত খক্টিতে (৬1:৫৪) পৃষা ভগিনীর জাররূপে উন্লিখিত। এরূপ 
বিরুদ্ধ সম্পর্ক বেদে রূপক হিসাবে প্রায়শই কথিত হয়েছে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে _ 

১১ খথেদ-_৬1৫৬1৩ ১২ জনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত ১৩ খখেদ--৬।৫৪।৩ 
১৪ অনুবাদ--তদেব ১৫ ধখেদ- ৬1৫৮১ ১৬ অন্ুবাদ-স্তদেব 

১৭ খাঞ্ছেদ- ৬1৫৮৩ ১৮ এর ৬৫৫৫ ১৯ অন্বা--রমষেশচজা দত 



পা ১৩১ 

'বিশেধভাবে অগ্নি ও স্মর্ধ সম্পর্কে । রমেশচন্দ্রের মতে পুষার মাত! রাত্রি ও তঙ্গিনী 
উদ1। রাত্রির গর্ভে পৃষা বা! হূর্ধের এবং উষার জন্ম হয়। অথচ ঝ্বাত্রির কর্তা ৰা 
পতি হ্ছর্যই, উষার জার অর্থাৎ ক্ষয়কর্ত। অথবা প্রণরীও সূর্য । সুতরাং আপাত: 

বিরোধ থাকা সত্বেও এই মন্তব্যে বিযোধ নেই। একটি খকে সূর্যকে উধার 
ণয়কাজ্জীরূপে বর্ণনা কর। হয়েছে । 

স্র্ো দেবীমুষসং বোচমানাঁং মধ্য! ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।১ ক 

_ পুরুষ যেমন সুন্দরী নারীর পশ্চাৎ পশ্চা গমন করে, উর তেমনি 
দীপ্তিময়ী উষার পশ্চাতে আগমন করেন । 

একটি খকে১০ ডবা হৃর্ষবের পত্বী। এই উধাকে অগ্সি জন্ম দিয়েছেন,-- 

“জনয়ন্যোষাঁং বৃহতঃ পিতুর্জাং।”১ -_ অস্থি বৃহপিতার (অর্থাৎ সুর্যের) পত্বী 
উধাকে হ্ট্টি করেছিলেন । 

অপর একটি খকে অগ্নি উধাণ জার অর্থাৎ অবৈধ প্রণয়ী £ ্বন্বারং জারো 
অভ্যেতি পশ্চাৎ।২২ অগ্নি ভগিনী (উধাব) পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছেন । 

এখানে অগ্রি এবং স্থ্য এগ্লাত্ম। অগ্রি, পৃষা এবং সুর্যের আচরণ একই 

প্রকার । কারণ তিনজনেই এক বা একের ভিন্ন প্রকাশ । 

পৃষার ছুই রূপ : একরূপ লোহিতবর্ণ, অপররূপ শুর্লুবর্ণ “শুক্র, ত অনগ্যজতং 

তে অন্যদ্।” -_পুষার ছুইরূপ £ একরূপ লোহিতবর্ণযগ্তল, অন্যরূপ যজ্ঞাই মণ্ডলা- 
ধিষ্ঠায়ক দেবতা |* 

যাস্ক খকুটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "শুক্র তে অন্যল্লেহিতং তে অন্তং যজতং 

তে অন্য যজ্ঞিয়ং তে অন্ত ৮২ _-তোমার একরপ শুর, একরূপ লোহিত ও 

অন্ত একরপ যজ্ঞ ধিষ্টাতা | 

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় পৃষা শবের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “পৃধ, ধাতু 

পোষণ হইতে পৃষা শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । তিনি পৰ্শন্ত ছারা মান্নযকে পোষণ 
করেন।”২ পৃষন্ অর্থে পোষণকারী | জগতের পোষণকর্তা কে? সূর্য । শন্ডের 

অষ্টাও তিনি। আবার তাপ, বৃষ্টি এবং আলোক ছ।রা জগং পোষণ করেন রই | 

রষেশচন্দ্র লিখেছেন, “গোরক্ষকগণ সুর্ধকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, 
ডর 

১৯ক থগথ্ের-_-১১১৫।২ ২০ খাণেদ--১০।৩।২ ২১ খধাখেদ 

২২ খখেদ--+১,।৩৩ ২৩ ত্র ৬৪৮।১ ২৪ অমরেশ্বর ঠাকুর 

২৫ নিরুক্র--১২।১৭।২ ২৬ বেদের দেবত। ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ--৯৩ 



১৩২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

সেই প্রকৃতির সূর্য পৃষা 1". তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল উদ্ধার করেন, 
নষ্টপশ্ত উদ্ধার করেন, পশ্তগণকে সৎপথে লইয়! যান ইত্যাদি ।”+" 

পৃষণ, পথের নির্দেশক কিভাবে হয়েছেন, এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাকৃডোনেল 
লিখেছেন, [59 70960) 01 0706 ৪010১ ভা1)101) 16508 12010. 8:61 60 099%582, 

608 810008 01 606 8008 &00 6118 01008 0880১ 20018108 8090006 10৮ 

5 9018 09165 19108 10০61) ৪, 90700099602 01 067987690. 80018 (189 

8951671) 800. ৪ 805:0180 01 1086109 10 £9109:8] 

[1008 6108 90100810810 10101) 58608 60 00091119 6108 01197890697 

01 75880) 1৪ 6199 10610950806 0০06: 01 6158 ৪010 10801689690 0171611১ 

8৪ & 798860:%] 09165.”২৮ 

যান্কের মতে পৃ! হৃর্য ব্যতিরিক্ত অপর কিছু হতে পারে না,- “সবেধাঁং 

ভূতান।ং গোপয়িতা আদিত্য: । অথ যদ্্রশ্মিপোষং পুস্যতি তৎ পৃষা ভবতি ।”২৯ 
-সকল প্রাণীর রক্ষাক্তা আদিত্যই পৃষা। যেহেতু রশ্মি ছারা তিনি পোষণ 
করেন, সেইহেতু তিনি পুষা। পণ্ডিত ড119০-এর মতেও পুষা সূর্যের একটি 

নাম--470881) 18 0809119 ৪, 8৪১10010১09 01 009 900. 

24950701%: মনে করেন যে পৃষা পশুপালকদের উপাস্ত স্র্য-_ “9 ৪৮0 

৪৪ ০80 00৬ ৪1619179798.” পণ্ডিত সত্ব্রত সামশ্রমীর মতে “যে পধন্ত 

স্যর তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদ্রশ অল্পতেজা সূর্যকে পৃষা কহে ।” “বেদার্থ- 

রত্বও বলেন পুষা স্ুর্যপ্রকাশরূপ দেব, তজ্জন্যই তাহাকে মেঘের পুত্র বল' 

হইয়ছে। কেননা» হৃর্ধপ্রক।শ মেঘ হইতে বাহির হয় ।৮”৩" 

বৃহদ্দেবতায় আছে £ 

পৃস্তন্ ক্ষিতিং পে।ষয়তি প্রণোদন্ রশ্মিভিস্তমঃ | 
তেনৈনমন্তৌৎ পৃষেতি ভরদ্বাজস্ত পঞ্চভিঃ ॥১ 

_ রূশ্মিদ্বারা অন্ধকার বিদুরিত করে পুষ1 পৃথিবীকে পৌধণ করে থাকেন । 

সেইজন্য ভরঘবাজ পঞ্চস্থক্তের দ্বার তব স্তব করেছিলেন। 

উপনিষদে পুষা কৃর্ধই-যে সুর্য পরমাত্মা বা বরক্ষস্বরূপ। উপনিষদের খধি 

পুষার কাছে প্রার্থনা! করেছেন, হ্র্ষের জ্যোতির্যয় আবরণ সরিয়ে দিয়ে সত্যন্বরূপ 
প্রকাশ করতে। 

২৭ খথেদের বঙ্গানুবাদ ২য়- ৬।৫৪।১ ধকের টীক1। ২৮ ৬৪৫০ 1150010985---0966 37 

২৯ নিরুভ-_-১২।১৬৬ ৩৯ খখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১*২% ১1৪২।১ খকের টাক! 
৩১ বৃহূদ্দেবতা ২1৬৩ 



পুষা ১৩৩ 

হিবগ্নয়েন পাজ্রেন সত্যস্থাপিহিত: মুখম্। 
তৎ ত্বৎ পুষপ্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দু্টয়ে ॥৩২ 

_হে পৃষণ, (জগৎ পোষক', জ্যোতির্সয় পাত্র (হুর্ধমণ্ডল) দ্বারা সত্যন্বরপ 

ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্ম- 

পরায়ণ আমি উহা দর্শন করি ।০০ 

ধিনি স্থ্র্য, তিনিই পূষণ, তিনিই যম,__প্রজাপতি-তনয় । সেই পৃষণের 

কাছে খধির প্রার্থনা! : 

পৃষপ্নেকর্ষে যম স্ূর্ধ প্রাজ।পত্য 

বহ রশ্মীন্ সমূহ তেজ; । 
যং তে রূপং কল্যাণতমং তন্ে পশ্াা মি 

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্যি ॥০? 

-_ ছে পৃষণ,! একাকী বিচরণশীল ! যম! প্রজাপতিসস্ভূত 1! তোমার 

তীব্র তেজ সংহরণ কর, তোমার যে কশ্যাণতমরপ তা আমরা দর্শন করি । 
তোমার মধ্যস্থিত যে পুরুষ, আমিই সেই পুরুষ । 

আচার্য শংকর পূষণ, শব্দের অর্থে বলেছেন, “জগতঃ পৌষণাঁৎ পুষা বিঃ” 
জগতের পোষণকাষের জন্য স্যই পৃধা। তার মতে সকলের নিয়স্তা বলেই 
পূষা যম-“সর্বস্ত সংযমন।দ্ যমঃ” ) রশ্মি, প্রাণ এবং রসগ্রহণহেতৃ পুষা ক্র্য _ 

“রশ্ীনাং প্রাণানাং বসানাং চ স্বীকরণাৎ ক্ুর্ব 1৮5৭ 
পৃষাকে পশুপালক যাষাবরের দেবত। বললে পৃষার যথর৫থ স্বরূপ উপলব্ধি কর! 

যাবে না। পৃষা স্র্ধেরই একটি রূপ অথব| একটি নাম | তাঁকে যেখন পশুপালক 

আর্ধরা পশুরক্ষার জন্য ও পথ বিপন্যুক্ত করার জন্য উপাসনা করেছেন, তেমনি 

্রহ্ধবাদী খষিরাও তার মধ্যে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। আধুনিক কালের 
খ'ষকবি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের খষির মতই পৃষার মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ 

করেছেন, 

আমি প্রতিদিন উদয় দিপ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায় 

প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ 

৩ ঈশোপনিষৎ_-১৫ ৩৩ অনুবাদ-_ছুগণচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ 
৩৪ প্র ১৬ ৩৫ ঈষে।পনিষং ভাস্ক 



১৩৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বলি হে সবিতা 
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন-_ 
তোমার তেজোময় অঙ্গের সুম্ঘ্ অগ্নিকণায় 

রচিত ষে আমার দেহের অণু পরমাণু, 

তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতষ রূপ । 

তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে ।৩৬ 

শপ শাসন 

৩৬ প্রান্তিক ১২ 

নী 



অজ একপাদ 

খথেদে অজ একপাদ নামে এক দেবতার উল্লেখ পাই। পরবর্তীকালে এই 

দেবতাটির উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকলেও এব পুজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 
খগ্েদের খধি এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন,_-'অজ একপাদ আমাদের 

শাস্তিপদ হোন'--*শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্ত | 

নিঘ-ট,তে (৫1৬) ছালোকস্থ দেবতাগণের নামের সঙ্গে অজ একপাদ দেবতার 

উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুসারে পূর্বদিগস্ভে উদ্দিত ুর্যই অজ একপাদ 
(৩১২৮ । নিরুক্তকার যাক্ক শব্দটির অর্থ করছে দিয়ে লিখেছেন, “অজ 

একপাঁদজন একঃ পাদঃ। একেন পাদ্দেন পাতীতিব! | একোহস্য পাদ ইতি বা।৮১ 

নিরুক্তকারের প্রথম অর্থ; অজ একপাদ অর্থে অন একপাদ। অজন 
শবের অর্থ চলনশীল আদিত্য । ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে ব্রন্মের চার পাদ-_ 

এক পাঁদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, একপাঁদ আদিতা, একপাদ দিকৃসমূহ ।২ চলমান 

অগ্নি, আদিত্য অথব! বায়ু অজ একপাদ রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য । কিন্তু 

সুের একপাদ প্রসিদ্ধ । ্ডুর্যের একপাদ একটি বৎসর । এক পদের দ্বারা তিনি 
সঞ্চরণ করেন । 

নিরুক্তকারকৃত দ্বিতীয় অর্থঃ যিনি এক পাদের দ্বারা রক্ষা করেন। হ্র্য এক 

অংশে বিশ্বভুবনে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বতুবন রক্ষা করেন। পাদ অর্থে অংশও 

প্রচলিত । 

নিরুক্তকারকৃত তৃতীয় অর্থ ঃ যিনি একপাদের দ্বারা পান করেন। তূর্য 

এক পাদ বা এক অংশে বিশ্বের বস পান করেন। 

চতুর্থ অর্থ ধার একটি পাদ আছে। ব্র্ষস্বরূপ একটি পা। অর্থাৎ তিনি 

অংশরহিত - পূর্ণন্বরপ । 
অথবববেদে বক্ষন্বরূপ সর্ষের একপাদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে ৯ 

যাক্ষাচার্যও মন্ত্রটি উদ্ধৃত কবেছেন-_ 

১ বিরুন্ত---১২1২৯।৩ ২ ছাঃ--৩১৮২ 
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একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চয়ন্। 

স চেতমুদ্বরেদক্গ ন মৃত্যুনামৃতং ভবেৎ ॥ 

-_-গমনশীল (উদয়শীল) আদিত্য (ব্রহ্ম) জগৎ থেকে তার একটি পা তুলে 
নেন নাঃ যদি নেন, তবে জগতে মৃত্যু বা অমৃত্যু কিছুই থাকবে ন]। 

সর্ধের একটি পা তুলে নেওয়ার অর্থই জগতের অনিবার্ধ মৃত্যু । তখন জগৎ 
একেবারে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে । খধিদের কল্পনায় আকাশও সমুদ্র । 

আকাশ সমূদ্রের জলে হংস ব৷ হূর্য এক পায়ে বিচরণ করেন। একপাদ একবৎসর 
হুলেই অর্থ সুসঙ্গত হয় । 

নিরুক্তকাবের বক্তব্যের টীকা করতে গিয়ে ছুর্গাচার্য অজ একপাদ অর্থে 
ক্র্যকেই বুঝিয়েছেন । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩।১।২।৮) মগ্ত্রের ভান্তে অজ একপার্দ 

অগ্নিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছেন । মহাভারতে অজ একপাদ একাদশরুদ্রের অন্যতম 

রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। 

অজ শব্দ অঞ্জন, অর্থাৎ গতিশীল অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, আবার অজ 

“জন্মরহিত' অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে ; প্রকৃত জন্মরহিত বলতে হলে স্কর্যকেই 
বলা উচিত। ফলকথা, অজ একপাদ হুর্যেরই এক নাম । 

অজ শব্দের আর এক অর্থ ছাগ। হৃর্ষের মৃত্যন্তর পুষার বাহন ছাগ কেন, 

তিনি কেন অজাশ্ব তার উত্তর এখান থেকে পাওয়। যেতে পারে। পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতেরাঁও এ বিষয়ে আলোকপাঁতের চেষ্টা করেছেন। 7319078591৭ এবং 

৬29৮০: 0910: অজ একপাদকে কুর্যরূপেই গ্রহণ করেছেন । 75195 মনে 

করেন, ইনি চন্দ্র। ম্যাক্ডোনেলের অনুমান ইনি বিছ্াৎ। ম্যাক্ডোনেল 
লিখেছেন, “11 8006159 9001996019 008৮ 109 ৪00:90, 0109 128009 20099101108 

006 10906680. £০৫ 78৪ ০0161708115 & 980:86159 06981£589 6101 01 116706- 

0106 609 80996 911001756 6০ 168 8119 ৪1167098510. 6068 01000 -000010- 

88108, &00 6106 ০009 10০08 6০0 6005 910819 61981 1010) 86111058 62059 

880১5 

অগ্নি, সুর্য, বিদ্যুৎ যাই বলি অজ একপাদ স্ব্ধাগ্রিরই আর একটি কবিকল্লিত 
নাম। মহাভারতে একাধিক স্থানে অজৈকপাদ এবং অহিবুর্্য রুদ্রের নাম। 
এই দুই দেবতা অষ্টবন্থরও অগ্যতম।৬ 

৩ অথর্ব---১১1৪।২১ ৪ ৬০০০ [15 :0০10£5---086£ 74 

৫ আদিপর্ব_ ৬৬1৩৫, ১/৬৪ অনুশাসন পর্ব-_-১৫০।১৭-১৮ ৬ শাস্তিপর্ব--২*৮।২, 



অদিতি ও আদিত্য 

আদিত্য অদ্দিতির পুত্র। কেবল আদিত্য নন--সকল দেবতারই তিনি 

জননী । কোন কোন খকে তিনি মিত্র ও বরুণের জননী | 

তা মাতা বিশ্ববেদস! সুধায় প্রমহসা ৷ 

মহী জজনাদিতিখ/তাবরী ।১ 

_ মহতী সত্যবতী অরদ্দিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে 

অস্ূর্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন ।২ 

“বিশ্বম্ানো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রশ্ঠ বরুণন্ত রেবতঃ |” 5 

_-ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী অর্দিতি দেবী তাবৎ পাপ হইতে 

আমাদিগকে রক্ষা করুন ।? 

“্যুবোহি মাতাদদিতিবিচেতস1 1৮৭ 
-_-হে বিশিষ্টজ্ঞান সম্পন্নমিত্র ও বর৭ অদিতি তোমাদের মাতা |" 

মিত্র-বরুণ ছাড়া অর্ধমারও জননী অদ্দিতি, তিনি স্থখদাত্রী | 

অদদিতিন উরস্াত্বদিতিঃ শর্মযচ্ছতু । 

মাতা মিত্রস্ত রেবততোহর্ষম্ণো! বরুণস্য চানেহসঃ-"*॥ 

_-অদ্িতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অর্দিতি আমাদিগকে স্থখ প্রদান করুন । 

তিনি মিত্র, বরুণ ও অর্ধমার মাতা ।৮ 

দেবজননী অদিতি বিশ্বজগতের জননী -তিনিই অগ্নিবা হূর্ষের মতই 

বিশ্বব্যাপিনী £ 
অদ্দিতির্দ্টোরদিতিরন্তবিক্ষমদিতির্মাতা 

স পিতা স পুত্রঃ। 

বিশ্বেদেব! অদিতিঃ পঞ্চজন! 

অদিতির্জীতমদদিতির্জনিত্বম্ ॥* 

১ ধাখেদ--৮২৫।৩ ২ অনুবাদ--রমেশচন্ত্র দত ৩ ধর্েদ--১০।৩৬।৬ 

৪ অন্থবাদ-_তদেষ ৫ খাখ্বেদ- _১০।১৩২।৬ | ৬ অনুবাদ-_-তদেব 

৭ খখেছ--৮1৪৭।৯ ৮ অনুবাদ _তদেব. ৯ ধথেদ_-১।৮৯।১০; শুরু বজু$--২৫1২৩ 
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অদিতি ছ্যলোক, অদিতি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অস্তরীক্ষ। তিনিই 
মাতা (জগতের জননী), তিনিই (জগতের) পিতা তিনিই পুত্র। সকল দেবতাই 
অদিতি, তিনিই পঞ্চজন (নিষাঁদ্ ও চারিবর্ণণ অথবা গন্ধরগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, 
অস্রগণ ও বক্ষোগণ -- সায়ন)। 

এখানে সায়নাচার্য অদিতি শব্ের অর্থ কবেছেন_ অখণ্ড পৃথিবী বা দেবমাত। 

--“অদিতিরখগ্ডনীয়] বা পৃথিবী দেবমাতা৷ ব1।” 

ধণ্থেদের অপর একটি খকে আছে £ 

যথ। নে! অদিতিঃ করৎ পশ্বে নুভ্যে। যথা গবে 

যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্ ॥১ ০ 

-অদিতি আমাদের মহিষাঁদি পশ্ত, ভূত্যাদি পুরুষ, গাভী, পুত্রাদির মঙ্গলের 

জন্য রুদ্রসম্পকিত ওষধি (ভেষজ) দান করুন |: ১ 
এই মন্ত্রে অদিতিকে ভূমি বলেই মনে হয়। সায়নাচার্ণও লিখেছেন, অদ্দিতি- 

ভূ্মিনৌহন্মীকং কুত্রিয়ং কুদ্রসন্বদ্ধি ভেষজং যথা যেন প্রকারেণসিধ্যতি করৎ।” 
ভেষজ কাঁমন। করাই স্বাভাবিক, খগ্েদের একটি মন্ত্রে 1৮৯1৪) পৃথিবীর নিকট 

থেকেই ভেষজ কামন1 কর] হয়েছে । অপর একটি খকে অদ্দিতির ক্ষিতিরূপত৷ 

আবও স্পষ্ট £ 

জ্যোতিম্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীমাসচেতে 

দিবে দিবে জাগৃবাংসো৷ দিবে দিবে । 

জোতিম্মৎ ক্ষত্রমাসাতে আদিত্য! দামূনম্পতী 
মিত্রস্তয়োরবরুণে। যাতযজ্জনোৌধম। যাতযজ্জনঃ ॥১২ 

_যজমান জ্যোতিম্মতী স্বর্গকরী অদ্দিতিকে বেদী) স্বয়ং নির্মাণ করেছেন, 

ক্ষিতি (মৃন্সয়ী-বেদী) সম্পূর্ণ করেছেন। প্রাতদিন জাগ্রত থেকে তোমরা 
ক্ষাত্রতেজ লাভ কর। অদিতির পুত্র শ্রেষ্ঠ দানশীল মিত্র ও বরণ সকলকে ন্ব 
ত্বভাবে প্রেরণ করেন, অরমাও সর্বপ্রাণীকে স্বকার্ধে প্রেরণ করেন । 

এই খকের ভাস্তে সায়নাচার্য অদিতি সম্পর্কে লিখেছেন, “জ্যোতিত্মতীং আঁহ- 
বনীয়াগ্নেস্তেজোযুক্তাং অর্দিতিং অর্দীনাং সম্পূর্ণলক্ষণাং ক্ষিতিং অগ্নের্বাসযোগ্যাং 
ভূমিং-.. |” 

-অর্দিতি শের অর্থ অদীনা অর্থাৎ সম্পূর্ণলক্ষণযুক্ত। (নিখুঁতভাবে সম্পাদিত 

১০ খগ্থেদ--১1৪৩২ ১১ অন্গবাদ- রমেশচন্র দত্ত ১২ ধাখেদ--১।১৩৩1৩ 
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বেদী), ক্ষিতি শবে বোঝায় অগ্নির বাসযোগ্য ভূমি, জ্যোতিত্মতী অদিতি কথার 

অর্থাৎ তাৎপর্য আহ্বনীয় অগ্নির তেজের ছার! দীপ্তিমতী | 

কৃষ্ণযজূর্বেদ পৃথিবীকেই অদ্দিতি বলেছেন, প্বাজস্ত হু প্রসবে মারতং 
মহীমদ্দিতিং নাম বচসা করামহে।”১* -_ অল্পের উৎপত্তিভূতা জননী মহী 

অদ্দিতিকে স্ততি করি। 

এখানেও ভাম্কার মহী অর্থে লিখেছেন, “বেদীরপাং পৃথিবীম্।” 

আদিত্য স্থূর্য | সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন । যজ্ঞা্সি প্রজছলিত হয় যে মৃন্ময়ী বেদীতে 

সেই মুন্ময়ী-বেদী অগ্নি বা অগ্নির অপর মৃতি হূর্ধের জননী হবেন, এটাইত সঙ্গত। 
যাস্ক বলেছেন আদিত্য শবের অর্থ প্রসঙ্গে, “আদিত্য: কম্মাদাদত্তে রসনাদত্তে 

ভাগং জ্যোতিষামাদীক্তো ভাসেতি অদিতেঃ পুত্র ইতি বা।১*-_আ', দ। ধাতু থেকে 

নিষ্পন্ন আদিত্য শব পৃথিবীর রস গ্রহণ করার জন্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় 
পদার্থের দীপ্তি গ্রহণ করার জন্য আদিত্য ; অথবা আ', 'দীপ, ধাতু নিষ্পন্ন আবৃত 

হওয়া অর্থে স্বীয় দীপ্িতে আবৃত বলে আদিত্য, অথবা অদিতির পুত্র বলে 

আদিত্য । ৃ 

শতপথ ব্রাঙ্গণেও পৃথিবীকে অদিতি বলা হয়েছে ঃ 

ইয়ং বাহদিতির্মহী ।”*“-_ এই পৃথিবীই অর্দিতি | 

"ইয়ং হেবাদিতিঃ1””--এই পৃথিবীই অদিতি । 

“ইয়ং বৈ দেব্যদিতিবিশ্বরূপী ।”১"-_ এই বিশ্বরূপী পৃথিবীটাই অদিতি | 

এই মতানুসারে নিঘন্ট,কারও লিখেছেন, “অদিতি ইতি পৃথিবী নাম।”১৮ 
কিন্তু খণেদের কোন কোন মন্ত্রে পৃথিবী ও অদিতি পৃথকৃভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় 

পৃথিবী ও অদিতি মূলতঃ ভিন্ন বলেই বোধ হয়। 

ইন্্রাঙ্গী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং 
গ্যাং মরুতঃ পর্বতী৷ অপঃ। 

হবে বিষু পৃষণং ত্রদ্ষণম্পতিং ভগং হু 

শং সং সবিতারমুতয়ে ॥১৯ 

১৩ কৃঃ বজুঃ ১1১1৭ ১৪ নিরু্ত-_-২1১৩।২ ১৫ শতঃ ব্রাঃ--৬।৫।১।১* 

১৬ তদেব--৩২।৩।৬ ১৭ তৈঃ ব্রাত--১।৭।৬।৬ ১৮ লিঘস্ট,_-১।১ 

১৯ ধার্েদ---৫16৬1৩ 
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- আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্জ ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সুর্ধ, পৃথিবী, 

সব, মরুত্গণ, মেঘসকল, বারিরাশি, বিষণ, পৃষা, ব্রক্ষণম্পতি ও সবিতাকে 
আহ্বান করিতেছি ।২* 

গ্যোম্পিতঃ পৃথিবি মাতরপ্রগঞ্নে ভ্রাতর্ 
স বো মবলত৷ নঃ। 

বিশ্ব আদিত্য অর্দিতে সজোষা অন্মত্যং 

শর্ম বুলং বি যন্ত ॥২১ 

_হে জনক হ্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বন্থগণ ! তোমরা আমা- 

দিগকে স্থধী কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! তোমর1 সমবেত হইয়া 
আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর ২২ 

কৃষ্ঘভূর্বেদ (৬1৫৬) অদিতির পুত্রকামনা এবং পুত্রলাভের বিবরণ আছে । 

“অদিতি: পুত্রকাম। সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যে৷ ব্রত্দীদনমপচত্তন্তা উচ্ছেষণমদদুত্ত প্রশ্নাৎ 
সারেতোহধত্ত তশ্তৈ চত্বার আদিত্য অজায়স্ত"".... রি 

-__অদ্দিতি পুত্রকামনায় সাধ্য দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করে প্রথমে পেলেন 

চার পুত্র, দ্বিতীয় বাঁরে অন্গরপ প্রক্রিয়ায় পেলেন মাগু নামক আদিত্যকে, তৃতীয় 

বারে তিনি লাভ করবেন বিবস্বান নামক আদিত্যকে | 

খথেদের দ্বিতীয় মণ্ডলেনু ২৭ সুক্তের ১ম খকে ছয়জন আদিত্য বা আধিত্য- 

পুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে £ 

ইমা গির আদিতোভ্ো। দ্বৃতল্গঃ সনান্রাজত্যো। জুহব! জুহোমি | 

শৃণোতু মিত্র অর্ধম! তগে। নস্ত বিজাতো বরুণে। দক্ষো! অংশঃ ॥ 

_ আমি জু দ্বার! সর্বদা শোঁভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে স্বৃতশ্রাবী স্ততি 

অর্পণ করিতেছি। মিত্র, অর্ধমা, ভগ, বন্ুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্ততি 
অশবণ করুন ।২৩ 

এখানে ছয়জন আদিত্যের নাম মিত্র, অধমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। 

উক্ত বৃক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে মিত্র, অর্ধমা ও বরুণ এই তিন আদিত্যের নাম আছে । 
খথেদেরই ৯১১৪।৩ খকে সাতজন আদিত্যের উল্লেখ পাই £ “দেবা আদদিত্যা যে 

২* জনুবাদ__রমেশচঙ্্র দত্ত ২১ তদেব- ৬।৫১।৫ ২২ তদেব 

২৩ অন্ুবাদ-_রমেশচন্ দত 



অর্দিতি ও আদিত্য ১5১. 

সপ্ত তেভিঃ সোমাতি বক্ষ ন।”-_হে সোম যে সাতজন আদিত্যদেব, তাদের সঙ্গে 

তুমি আমাদের রক্ষা কর। 

অপর একটি সুক্তে অর্দিতির আট পুত্রের উল্লেখ আছে। এই আটজনের 

মধ্যে মাও নামে এক আদ্িত্যকে অদিতি পরিত্যাগ করেছিলেন । 

অষ্টো পুত্রাসো অদিতের্য জাত স্তন্বম্পবি। 
দেব! উপপ্ৈৎ সপ্তভিঃ পর] মাতীংডমান্তাৎ ॥ 
সপ্তভিঃ পুতৈরদিতিরুপ প্রেৎ পূর্বাং যুগং। 
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্মাত্যংডমাভবৎ ॥২৪ 

_অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি 

লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্তগু নামক পুত্রকে দুরে নিক্ষেপ করিলেন । 

পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া! চলিয়! গেলেন। আত্ম মাতগুকে জন্মের জন্য ও 

মৃত্যুর জন্ত প্রসব করিলেন ।২ৎ 
ঝথেদের (৮1৩৫।১) খকে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও বিঞ্ুকে আদিত্যগণের থেকে 

পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ এখনও অদিত্যগণের মধ্যে 

স্থান দখল করতে পারেন নি। কিন্ত (৮1৮৫।৪) খকে ইন্দ্র ও বরুণ আদিত্যনামে 

অভিহিত হয়েছেন । 

তৈত্তিরীয় ব্রা্মণে আটজন আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে--ধাতা, অর্ধমা, 

মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবন্বান্। 

এই আটজনের মধ্যে অষ্টম আদিত্য বা বিবস্বান্ই আমাদের প্রত্যক্ষগম্য 
স্থ্য,__যিনি প্রতিদিন উদয়-অন্তের মধ্য দিয়ে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেন । 

বলা বাহুল্য, এই আটজন আদিত্য হৃর্ষেরই বিভিন্ন রূপ বা অবস্থা ছাড়া 
আর কিছু নয়। প্রখ্যাত বেদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী লিখেছেন, 

“উযোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল। ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের 

পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন স্্ষের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত 

তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের হ্ূর্য। যে পর্বস্ত কুর্ষের তেজ অত্যুগ্র না হয়, 
তাবৎ তাদৃশ হবল্নতেজা! হুর্ধকে পৃষা! কহে, অর্থাৎ পৃযা তগোদয়ের পরকালবর্তা সুর্ঘ। 
পুষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহীর পরই মধ্যাহ্থ। এই কালের স্ু্ধকে অর্ক বা. 

২৪ খধখেদ-_-১৭।৭২1৮-৯ ২৫ অনুবাদ- রমেশচম্্র দত্ত 
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অর্ধমা। বলে। এই অধমার অন্তেই পূর্বাহ্ন শেষ হয়। মধ্যাহুকালের স্থর্যকে 

বিষুণ বলে।” 
শতপথ ব্রাক্ষণে দ্বাদশ আদিত্য ছাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের স্র্য) “কতমে 

আদিত্যা ইতি । দ্বাদশ মাসাঃ সন্বংসরন্তঠ এতে আদদিত্যাঃ।”২৩ 

বৃহদ্দেবতায় ময়ীচিনন্দন কশ্তপের জয়োদশ দক্ষকন্ার গর্ভে দেবান্র 'প্রভৃতির 

'জন্ম ও অর্দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্মপ্রসংগ উল্লিখিত আছে । 

প্রজাপত্যো মরীচিহি মারীচঃ কশ্ঠপোইভবৰৎ । 
তশ্ত দেব্যোহভবধায়। দাক্ষায়ণ্যস্্রয়োদশ ॥ 

অদ্দিতিদিতর্থু কাল! দাস: সিংহিকা মুনিঃ ॥ 
ক্রোধবশ।! বরিষ্ঠা চ স্রভিবিনতা তথা। 

ক্রশ্চৈবেতি ছুহিত্,: কণ্থপায় দদে৷ স চ ॥- 

তাস দেবান্থরাশ্চৈব গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ | 

বয়াংসি চ পিশচাশ্চ জঙ্জিরেহন্যাশ্চ জাতয়ঃ ॥ 

তত্রৈকা ত্বদিতি্দে্বী ভ্বাদশাজনয়ৎ স্থৃতান্। 

ভগশ্চৈবার্ধমাংশে। মিকোবরুণ এব চ॥ 

ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাংস্চ মহাছ্যুতিঃ | 

্ষটা পুষা তথৈবেন্দরো দ্বাদশে। বিষুরুচ্যতে ।২৭ 

প্রজাপতি নন্দন মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্তপ। ব্রয়োদশ দক্ষকন্য। তীর 

পত্তী। অদিতি, দিতি, দু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধবশা. বিষ্ঠা, সুরভি, 

বিনতা, কক্ত প্রভৃতি কন্যাদের দক্ষ কণ্ঠপকে প্রধান করেছিলেন । তাদের গর্ভে দেব, 
অস্থরূ, গন্ধ, উরগ, বাক্ষন, পক্ষী, পিশাচ এবং অন্ঠান্ত জাতি জন্মগ্রহণ করে। 

এক৷ অদিতি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন । ভগ, অধমা, মিত্র« বরুণ, ধাতা, 
বিধাতা, বিবন্থান্, মহাত্যতি, ত্বষ্া, পৃষা! এবং ইন্দ্র দ্বাদশ বিষুঃ নামে পরিচিত। 

এই তালিকায় ছদশ আদিত্য ছাদশ বিষ্ণু নামে অভিহইত। বিষণ ও সুর্য 

একই দেবতা । মহাছ্যাতি শব্দটিকে বিবন্বানের বিশেবণরূপে গ্রহণ করলে বিষ্বকে ও 

দ্বাদশ আদিত্যের অন্তভূক্তি করতে হয় । 

তাগ্তমহাত্রাঙ্ষণে আদিত্যের সংখ্যা একুশ, “একবিংশো বা ইতোহসাবাদিত্যো 

২৬ শতপথ ত্রাঃ--১১।৬।৮৩ ৭ বুহহদ্দব 5 -_-৫1১২৫-১৩০ 



অদিতি ও আদিত্য ১৪৩ 

দ্বাদশ মাস! পঞ্চবস্্য় ইমে লৌকা অসাবাদিত্য২*ৎ একবিংশ.'।” -__ছাদশ 

মাস, পঞ্চ ধতু, তিনলোক এবং এই স্র্ধ এই মিলে একুশ আদিত্য । 

দ্বাদশ মাস অর্থে যেমন দ্বাদশ মাসের হূর্য, তেমনি পঞ্চখতু অর্থেও পঞ্চখতুর 
হর্য। ভ্রিলাক অর্থে ছ্যলোকের হৃর্ধ, অন্তরীক্ষ লোকের বিছ্বাৎ ও পৃথিবীর 

অগ্নি। এই হিসাবে একবিংশ আদিত্য ও হৃর্ষের বা স্থ্যাগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপ । 

তাণ্যমহাত্রাহ্ষণ অর্ধমা যে সূর্য ভিন্ন কেউ নন, এ সত্য ম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত 

করেছেন,--প্যদীন্ররষয়ঃ পন্থা ইত্যেষবাব দেবযানঃ পন্থাঃ ।”২৯-_ অর্ধমার ঘে পথ 

সেই পথই দেব্যান। 
সায়নাচার্ধ মন্ত্রটির ভাষ্যে লিখেছেন, “ঘদর্ষয়ঃ অ।দিত্যমৃতিভেদন্তস্ত পন্থা অয়- 

মিত্যান্ঃ । স এষ খলু দেবযানঃ পন্থা ।*-_-অর্ধমা আদিত্যের মুতিভেদ । সেই 
অর্ধমাধ এই পথ, - এইকথা৷ বল! হয়েছে । সেই পথই দেবযানের পথ--অর্থাৎ 

দেবলোকে গমনের পথ | 

উক্ত ব্রাহ্মণে আরও বলা হয়েছে,--তম্মমদেষোহক্রণতম ইব দিব উপদুশে- 

হরুণতম ইব হি পস্থাঃ।৮০০-_-সেইজন্য অর্ধমাকে অরুণত্রম দেখায়, স্ৃতয়াং অর্মার 

পথ অরুণতম অর্থাৎ বক্তবর্ণ | 

আচার্য সায়মন আরও স্পষ্টভাষায় বলেছেন, “দেবযানমার্গন্তাচিরা দিত্য- 
রূপত্বান্তেন গতোহ্ধমা সোহরুণতমো! ভবতি।”--(অস্টার্থ) দেবযানমার্গের কিরণ 

(আলোক) আদিত্যরূপী হওয়ায় এ পথে গমনকারী অর্ধমাকে আকাশে অরুণতম 

দেখায়। স্বতবাং প্রাতঃকালীন আদিত্য অধম! অরুণতম হয় । 

স্থৃতর়াং তাণ্যমহাত্রাঙ্গ' অন্থসারে সায়নাচার্ষের মতে প্রাত:কালীন রক্তবণণ 

সথর্যই অর্ধমা | 
মহাভারতেও দ্বাদশ আদিত্যের নাম ঘোষিত হয়েছে £ 

ধাতার্যমা চ মিজ্রশ্চ বরুণাংশো! ভগন্তথা । 
ইন্ছো৷ বিবন্ান্ পৃষা চ ত্রষ্টা চ সবিতা তথা ॥ 
পর্জন্যশ্চৈব বিষুণণ্চ আদিত্য দ্বাদশ: স্মতাঃ 1৬, 

_ ধাঁতা, অর্ধমা, মিত্র, বরুন, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবন্বান্, পৃষা, ত্ব্ট, সবিতা, 
পর্জন্য ও বিষু দ্বাদশ আদিত্য । বিষুপুরাণে আদিত্যের তালিকায় এই নামগুলি 
কিছুটা পরিবতিত আকারে পাওয়া যায় । 

২৮ তাগ্ডমহ ব্রা: ২১৪1৭ ২৯ তদেব--২৫।১২৩ ৩৭ তাগামছ। ব্রাঃ ৫১২৫ 

৩১ মন্থাঃ আদিপর্ব--১২১ জঃ 



১৪৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

তত্র বিষু্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে হুনরেব হি। 
বিবস্বান্ সবিতা! চৈব মিত্র! বরুণ এব চ। 

অংশো৷ ভগশ্চাতিতেজ আদিত্য ছাদশা: ম্বৃতাঃ ॥৩২ 
এই তালিকায় বিষ, শক্র (ইন্দ্র) বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও 

ভগ--এই আটজন আদিত্যের নাম আছে। 

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ তালিকা আছে £ 

অদ্দিতিঃ কশ্ঠপাজ্জজ্ঞে আদিত্যান্ দ্বাদশৈব হি। 

ইন্দ্র! বিষুরর্তগন্ষ্ট। বরুণোহংশোহযম] রবিঃ ॥ 

পুষা মিজ্রশ্চ ৰরদে! ধাতা পর্জন্য এব হি। 

ইত্তে ছ্বাদশাদিত্যা ববিষ্ঠা স্িদিবৌকসাম্ ॥5 ৩ 
এই তালিকায় বিবম্বান্ এবং বিধাতার পরিবর্ডে বরদ ও রবি এই ছুটি নতুন 

নাম সংযুক্ত হয়েছে । রবি ত হূর্ষেরই একটি প্রসিদ্ধ নাম। 

স্বন্দপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম উন্লিখিত আছে। ছ্াদশ আদিত্য যে 
নুর্যেরই অংশ বা রূপভেদ সে কথাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে একটি উপাখ্যানের 

মাধ্যমে । কশ্টপনন্দন ছাদশ আদিত্য ভাঙ্করের (হ্য) পদলাভের জন্য নর্যদানদীর 

তীরে সিদ্দেশ্বর নাঁমক স্থানে উগ্র তপস্তায় নিরত হয়েছিলেন । এই তপন্ঠায় 

তারা সিদ্ধিলাভ করলেন এবং আদিত্যগণ নিজ নিজ অংশ দ্বার! নিমিত দিবাকরকে 

স্থাপিত করলেন । 
অদিতেদণদশাদিত্য। জাতাঃ শত্রপুরোগমাঃ | 

ইন্দ্রো ধাতা৷ ভগন্বষ্টা৷ মিভ্রোহথ বরুণোহ্র্ষম! ॥ 

বিবন্বান্ সবিতা পুষ! হংশুমান্ বিষ্ুবেব চ। 
ত ইমে ছাদশাদিত্যা ইচ্ছন্তো ভাস্কর পদম্ ॥ 

নর্মদাতটমাশ্রিত্য তপস্থ্যগ্রে ব্যবস্থিতাঃ | 

সিদ্ধেশ্বরে মহারাজ কাশ্পেয়ৈর্মহাত্মভিঃ | 
পরাসিদ্ধিরনুপ্রাঞ্তা ঘ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈ: | 

স্থাপিতশ্চ জগদ্ধাতা তন্িস্তীর্ঘে দিবাকরঃ ॥ 
স্বকীয়াংশ বিভাগেন দ্বাদশাদিত্যনংজ্জিতৈ: |০* 

৩২ বিষুঃপু$--১1১৫।৯০ ৩৩ পদ্মপুঃ হাঙিখণ্ড-_৪০1১*০-১০১ 
৩৪ স্কলাপু$, রেবাখণ্ড-_১৯১।৭-১১ 



অর্দিতি ও আদিত্য ১৪৫ 

স্বলাপুবাণের হ্ঠিখণ্ডে ছবাদশাদিত্যের এই তাঁলিকাঁটিই পাই। এই ছই 

তালিকাতেই অংশ স্থলে অংশ্তমান্ নাম উল্লিখিত হয়েছে । অংশ শব্দের অর্থ 

কিরণ সুতরাং অংশ্তমান্ কিরণমালী হুর্য । পদ্পপুরাণে আদিত্যগণকে সহম্রকিরণ 

বলা হয়েছে £ 

এতে সহশকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্বতাঃ ।৩৫ 

বেদে-পুরাণে সর্বত্রই সুর্ধ সহশ্রাংস্ত্ সহশ্রাক্ষ ও সহম্শূঙ্গ । আচার্য যোগেশ- 

চন্ত্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, *নুর্য এক | কিন্তু তিনি কতু বিষু, কত ইন্দ্র, ক 

দক্ষ, কতু খতুপতি আদিত্য । যখন তাহার বাধিকগতি ধ্যান করি, তখন তিনি 
বিষ্। যখন তিনি উত্তরায়ণ সমাপ্ত করিয়। বর্ধা খতু আনয়ন করেন, তখন 
তিনি ইন্দ্র। যখন তিনি দিবারাজ্র সমান করেন, তখন তিনি দক্ষ । আর যখন 

তিনি এক এক খতুর কর্তা তখন তিনি খতুপতি আঙ্দিত্য । খতুগণের অধিপতি- 
গণই প্রধানতঃ আদিত্য নামে অভিহিত হ্বইতেন। হৃর্যই খতুবিধান 
করিতেছেন ।."" 

বৎসরে তিন খত ধরিলে আদিত্য তিন, চাবি ধবিলে আদিত্য চারি, পাচ 
খতু ধরিলে আদিত্য পাচ এবং ছয় খতু ধরিলে আদিত্য ছয় । চারি খতু ধরিলে-_- 
শীত, গ্রীন্ম, বর্ষা, শরৎ। পাঁচ খতু ধরিলে_ শীত, বসন্ত, গ্রীন, বর্ষা, হেমন্ত "1৮৩৬ 

কর্মপুরাণান্ছদাবরে এক এক মাসে হূর্যের এক এক নাম-_মাঘমাসের সুর্য 

বরুণ, ফান্তণে পৃষা, চৈত্রে অংস্ত (বা অংশ), বৈশাখে ধাতা, জোটে ইন্দ্র, আষাচ়ে, 

রবি, শ্রাবণে বিবন্বান্, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্য, কাতিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে 
মিত্র, পৌষে বিষু। 

বরুণ! মাঘমাসে তু হৃর্য; পৃষা তু ফাস্তনে। 
চৈত্রে মাসি ভবেদংস্র্ধাত। বৈশাখ তাপনঃ ॥ 

জ্যেষ্ঠে মাসি ভবেদিন্্ঃ আধাট়ে তপতি রবিঃ । 
বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্টপদ্যাং ভগঃ স্মতঃ ॥ 
পর্জন্যশ্চাখবিনে মাসি তৃষ্ট। কাতিকে ভাস্করঃ। 
মার্গনীর্ষে ভবেনিত্রঃ পৌষে বিষুঃ সনাতনঃ ॥৩৭ 

কৃর্মপুরাণে দ্বাদশাদিত্যের তালিকায় এই নামগুলিই আর একস্থানে দেওয়া) 
হয়েছে £ 

৩৫ পদ্ম: হৃষ্টিথণ্ড+ ৫1৩৭ ৩৬ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল; ১*ম প্রকরণ, পৃঃ_-৮৮ 

৩৭ কৃর্মপু$, পুর্বতাগ--৪২।১৯ ২১ 
ও 



১৪৬ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

ধান্রর্ধম। চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ। 

বিবন্থানথ পৃষা চ পর্জনাশ্চাংশুরেব চ ॥৩৮ 

বঝাহপুরাণে কশ্ুপের পুত্র দ্বাদশ আদিত্ের নাম কথিত হয়েছে এবং স্পষ্ট 

ভাবেই বল! হয়েছে যে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের তূর্য; এবং সংবৎ্সরের 

অধিপতি যে হরি তিনিও বৎসরের কর্তা সুর্ধব। এই আদিত্যগণই নাবায়ণীত্বক 

তেজ বিশিষ্ট। 
তশ্ত পুত্রা বতুবুহি আদিত্যা ঘবাদশগ্রভো । 
নারায়ণাত্মকং তেজো দ্বাদশ স্থপ্রকীতিতম্ ॥ 

তে তে মাসাস্ত আদিত্যাঃ স্বয়ং সংবৎসরোহরিঃ | 

এবং তে ছাদশাদিত্য! মার্তওশ্চ প্রতাপবান্ ॥৩৯ 

হাদশ আদিত্য যে হ্থর্যেরই ভিন্ন সময়ের বা ভিন্ন অবস্থার নাম, এ সত্য 

ছ্বিধাহীনভাবে স্বীকূত হয়েছে কুর্মপুরাণে _ 
য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা! যজ্ঞভাগিনঃ। 

সর্বে সূর্য ইতি খ্যাতা ন হৃন্তে। বিছ্যাতে রবিঃ ॥£ * 

_যজ্ঞভাগী সমাগত ছ্বাদশ আদিত্য সকলেই সূর্য নামে পরিচিত, অন্য কোন 

রবি নেই। 
স্বন্দপুয়াণের প্রতাসখণ্ডে কূর্ধের সাধারণ ছ্বাদশটি নাম উল্লিখিত হয়েছে £ 

আদিত্য: সন্তি। স্থর্যো মিহিরোহ্র্কঃ প্রতাপনঃ | 

মার্তণ্ডো ভান্বরে। ভাহ্ুশ্চিত্রভানুদিবাকরঃ ॥ 
ববিদ্বাদশনামৈবং জেয়ঃ সামান্তনামভিঃ ।*১ 

কিন্তু হুর্ধের আরও ছাদশটি বিশেষ নাম এখানে কথিত হয়েছে । এই বিশেষ 

নামগুলি ছাদশ মাসের অধিপতি একই সূর্যের দ্বাদশ নাম । 

বিষুর্ধাতা ভগঃ পৃষা৷ মিত্রোহংশুর্বরুণৌহ্র্ষমা ॥ 
ইন্্রো বিবন্থান্ স্ষ্টা চ পর্জন্তো ঘাদশ স্ৃতঃ। 
তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথকৃত্বেন প্রকীতিতাঃ ॥*২ 

এই বাশ হূর্ধ বা আদিত্য যে দ্বাদশ মাসের অধিপতি হূর্ধের নাম, তাও 

 পুরাণকার সবিস্তারে বলতে দ্বিধা করেন নি। 

৩৮ তদেব--৪১।২ ৩৯ বরাহ্-__২।১৪-৫ ৪* কৃর্মঃ, পূর্বভাগ-_-১৪।১৭ 

৪১ প্রতানখণ্--১০১1৫৯ ৬$ ৪২ স্যন্দপু” প্রভাদখণ্ড--১*১।৬* ৬১ 



' অর্দিতি ও আদিত্য ১৪৭ 

উত্তিষ্ঠস্তি সদা! হেতে মাসৈর্বাদশভিঃ ক্রমাৎ। 
বিষ্ুম্তপতি বৈ চৈজ্ধে বৈশাখে চাধ্যমা সদ] ॥ 
বিবন্বান্ জ্যোষ্ঠমাসে তু আবাড়ে চাংশ্তমাংস্তথা । 

পর্জন্তঃ আবণে মালি ব্রণঃ প্রোষ্টসংজ্িকে ॥ 

ইন্্শ্াশ্বযুজে মাসি ধাতা৷ তপতি কান্তিকে । 
মার্গীর্ে তথা মিজ্রঃ পৌষে পৃষা দিবাকর: ॥ 
মাঘে ভগন্ত বিজ্ঞেমস্তা৷ তপতি ফাল্গুনে । 

শতৈঘ্বদশভিবিষণ বশ্বীনাং দীপ্যতে সদা ॥ 

দীপ্যতে গো সহন্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্ষম! ॥* ৩ 

_ক্রমাগ্থয়ে আদিত্যগণ দ্বাদশমাসে উদ্দিত হন । ' বিষ্ণু চেত্রমাসে তাপ দেন, 
বৈশ।খে অর্ধমা, জ্ষ্ট মাসে বিবস্বান্, আষাঢ়ে অংঞ্জমান, শ্রাবণ মাসে পর্জন্য:, 

ভাদ্রপদে বরুণ, আশ্বিন মাসে ইন্দ্র, কাতিকে ধাঁতা তাপ দেন, অগ্রহায়ণ মাসে 
মিত্র, পৌষে দিবাকর পৃষা হন, মাঘ মাসে তিনি ভগ, ফাল্গুণে ত্বষ্টা তাপ দেন। 
বিষ্ক ছাদশমাসের অধিপতি হয়ে কিরণ সমূহের ছারা দীপ্ত হন। অর্ধম! তিনশত 
সহম্্ অর্থাৎ তিন লক্ষ কিরণের দ্বারা প্রদীপ্ত । 

পণ্ডিত ছুর্গাদাস লাহিড়ী দ্বাদশ আদিত্যের একট! ভিন্নতর ব্যাখ্যার বিষয়ও 

উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাখ্যায় ছাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি আবার দ্বাদশ মাসের 

স্যও। “মতান্তরে আবার দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশিরূপেও পরিকল্পিত হয় । 

কল্লান্তরে হূর্যপত্বী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজ: সহনে অসমর্থ হইলে তত পিতা 

বিশ্বকর্মা সুর্ধকে দ্বাদশ থণ্ডে বিভক্ত করেন । সেই দ্বাদশ খণ্ড বার ম[সে বিভিন্ন 

নামে উদ্দিত হন। যথা 

অরুণে! মাঘমাসি তু স্থযো বৈ ফাল্গুনে যথা 
চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞে। বৈশাখে তপনঃ শ্বতঃ | 

জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেপিন্দ্ঃ আষাঢ়ে তপতি ব্ববিঃ | 

গভস্তি শ্রীবণে মাসে যমো৷ ভাত্রপদে তথা ॥ 

ইষে হিরণ্যয়েতাশ্চ কাতিকে চ দিবাকরঃ | 
মার্গনীর্যে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষু সনাতন: £ 
ইত্যেতে ছাদশাদিত্যাঃ কাশ্ঠপেয়া: প্রকীতিতাঃ ॥£ 

৪৩ তদেব--১০1৬২-৬৬ ৪৪ ছু্গাদাস সম্পাদিত কৃ্ণ হজুর্বেগ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৬, পাদ দীক।। 



১৪৮ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ৷ 

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও আদিত্যগণের স্বরূপ অস্থধাবন করতে সমর্থ 

হয়েছিলেন। একজন বলেন আদিত্যগণ মাসাধিপতি হৃর্য। [0 81697 612098, 
609 12000010087 59৪ 11007885850. 60 6616, &৪ 191019861068708 6109 নিত0 10 

6109 69155 01006178 01 6106 5881. 8 ৫ 

ঘা. জা. 8০10৪ লিখেছেন যে, প্রথমে নামগুলি হ্ুর্ধের বিশেষণ ছিল, পরে 
এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আকার নিয়েছে । “ভব 1)1095580 1৪ & 00200 02. 

1081009 ০% 6176 9010, 06061 9১0005708 ৬158৪5৪.6) 18901) 11781080988. 

1855 131988192 5700 980161 219 17506€0 80109 01 15908) 006 ৪৪ 

606 7786 60 816 81)1610868, 6108 89868161010 8100015 80০0৪ 10 6৪৮15 

8171610608 1)9001006 708::8008,% ৪ ৬ 

7:01. 706) আদিত্যগণের স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, [0 6108 1018056 
)098590 0৬01] 800 7:91£0 60085 £008 00 70887 17] 001217000 6119 108009 

01 688....480001012)6 6০ 6019 9070991061010 60895 9:৪9 69159 

8010-8£008১ 61)678 00917)8 65106106 26161910068 60 6108 69159 109020610৪8, 

30৮ 10৮ 6106 2006 81001906 [091100 9 100086 1010 1896 6০ 6116 

20:10087 81£1019050069 ০1 60911090069, 71785 819 10510181019, 

1007)911878)016 6661708] 61011088,৮5 " 

দেখ! যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যেব নামের পার্থক্য আছে, আদিত্যের 

সংখ্যাও তারতম্য আছে, আবার বিভিন্ন মাসের অধিপতি হিসাবে আদদিত্যগণের 

নামের তারতম্য বিস্কমান | কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা সর্বত্রই স্পষ্ট যে আদিত্যের 

খ্যা যতই হোক এবং যেমনই হোক তাঁদের নাম ও অবস্থান, তারা সকলেই 

সুয ঝ৷ সুর্যের অবস্থান্তর অথবা! সুরা গ্রিরপী তৈজসপদার্থ। 

এক আদিত্যের নাম অংশ বা অংশু। ইনি কে? আচার্য যোগেশচন্দ্র বায়ের' 
অভিমত অনুসারে ইনিও ূর্য। “খণ্েদের খষি ৩৬* দিনে বৎসর গণিতেন বটে, 
কিন্তু পাচ বৎসর পরে পরে অতিরিক্ত একমাস গণিতেন। সেই মাসের এক 

আদিত্য কল্পিত হুইয়াছিলেন। বোধহয় তাহার নাম অংশ।”৪৮ অংশ দ্বন্দ 

কাতিকেয়কে পাঁচটি পার্খদ দান করেছিলেন ।*» 

৪৫ €18381081 115019181 0৫ 11810 145 (15010£5--)91555 0০501) 78০ 4 

৪৬ 291০ 1৬050০1০৪৩৯ 2৪86--831. 

৪৭ 1410125 1192581908012 ০৫ [২০:1১ 00261719] 981205116 16৩5 ০1,১49 

৪৮ বেদের দেবত! ও কৃষ্টিকাল, ১,ম প্রকরণ _ পৃঃ ৮৯ ৪৯ মহাঃ শলাপর্ব-_-৪৫1৩৩ 



অর্দিতি ও আদিত্য ১৪৯ 

মার্তগুকে অর্দিতি পরিত্যাগ করেছিলেন । মহাভারতে এই বিষয়ে একটি 
শল্প আছে £ অধিতি দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করেছিলেন । এই অন্ন ভোজন 

করে দেবগণ অন্থর বধ করবেন। ব্রত সমাপ্ত হলে বুধ ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। 

কিন্তু দেবগণ অন্ন ভোজন করে ফেলেছেন। অরিতি ভিক্ষা দিতে পারলেন না। 

রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মরূপী বুধ অর্দিতিকে অভিশাপ দিলেন__-অদিতির উদবে ব্যথা হবে। 
সূর্যের অন্ত নামে দ্বিতীয় জন্ম মাতা অদ্দিতি কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছিল। মেই 

বিবস্বান্ মার্তগড নামে প্রসিন্ধ হয়েছিলেন । প্রত্যাখ্যান রুধিতেন বুধেন ব্রহ্ধ- 

ভূতেনাদিতি;ঃ শপ্তা অদিতেরুদরে ভবিষ্যাতি বাথা বিবন্বতো৷ দ্িতীয়জন্নন্তস্তসংজি তন্ত 
অন্তং মাতুররিত্য। মারিতঃ স মার্তগ্ো বিবন্বানত বচ্ছ্কদেবঃ |”ৎ* আচার্য যোগেশ- 
চন্্র মার্তগ্ডের স্বরূপ ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “এইরূপে ৩৬৬ দিনে বখসর পাইলাম । 
এখানে একটু ভূল থাকিতেছে। বৎসরে ৩৬৪ দিন না হইয়। & 'দিন অনধিক 

ধরা হইতেছে । ৪০ বসবে £৮৪০--৩০ দিন অর্থাৎ একমাস অধিক দীড়াইবে | 
এই একমাল পরিত্যাগ না! করিলে দিবস গণনার সঙ্থিত নক্ষত্রের উদয়ের এঁক্য 

হইবে না । এই অধিক মাসটির আর একটি আদিত্য উৎপন্ন হইলেই পরিত্যক্ত 
হইতেন। এই আদিত্যের নাম 'মার্ডগু' ছিল, এটি মৃত অণ্ড।”৫১ 

আচার্য রায়ের মতে আদিত্য খতুপতি । “অর্ধমা বসন্ত খতুর, মিত্র গ্রীন্ম 
খতুর, বরুণ বর্ধা খতুর, পৃষা হেমন্ত খতুর (চারিমাস), সবিতা শীত খতুর 
আদিত্য। .."বোধহয় ভগ শর খতুর আদিত্য ছিলেন ।”*৫২ 

ভগ সঘন্ধে ম্যাকভোনেল লিখেছেন, “108 দা0:8. (00585) 108808 

08870970591 8191: ৪00 50109873 60 109 0590. 81) 6015 92099 10019 60812 

90019 01 610098 &1697005615815% 10 5659:8] 9888৪ 16) 6109 138,009 

01 3%5160. 1703 209 15 8183 793018:15 000931565 0 606 9019 

2071005 %৪ ৪ 08962100602 01 9৪160১10৬10, 18 1310988+8 ৪1869:. 

[3058,8 659৪ 87:59 &007.097. আ161 6059 785৪.” ৫ ৩ 

খথেদের ১।১৩৬।২ খকের ভায্তে সায়মন বলেছেন সকল লোকের ভজনীয় 

বলেই হৃূর্ধ ভগ নামে পরিচিত। 
“ভগ শব্দের অর্থ ধন। তজ, ধাতুর উত্তর ঘঞ্জ, প্রত্যয় যোগ করে ভগ শব্ধ 

নিষ্পন্ন । “জনং ভগ! গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞায়তে, জনং গচ্ছতি আদিত্য উদয়েন ।”** 

৫* মহাঃ শান্তিপর্---৩৪২।৫৬ ৫১ বেদের দেবতা--পৃঃ ৮৯ ৫২ বেদের দেবতা--পৃঃ ৯৯ 

৫৩ ৫1০ 75 019১10985--0886 45 ৫৪ নিরু্---১২।১৪।৬ 
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_ ভগ মান্কে প্রাপ্ত হন অথবা! মানুষকে বিজ্ঞাপিত করেন। উদয়ের দ্বাবা 

আদিত্যই মন্তস্বকে প্রাপ্ত হন। 
নিরুক্তকারের এই বক্তব্যকে বিশদ করে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, 

“ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত, কিন্ত জনং ভগে। গচ্ছতি এই বাক্যে (মৈত্রা, সং. 

১/৬।১২ ) ভগ শবে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে হূর্যরূপতাপন্ন 

ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে 1” 

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে কৃষিকর্মের জনক যেক্ুর্ধ তিনিই ভগ। 

“ভগ শব এশ্র্যবাচক এবং কৃষিই সবপ্রকার এই্বর্ষের মূন। অতএব যে দেবতার 

অনুগ্রহে কৃষি সফল হয়, তীহাকেই ভগ দেবতা কহা৷ যায় (সুর্য) 1৮৫১ 

শান্্কাররা সকলেই জানতেন যে এক আদিত্যই মৃতিভেদে বহুত্ব লাত 

করেছেন। ১।১৩৬।২ খকেব ভাঙ্কে সায়নাচাধ লিখেছেন, “্যগ্পি স্থ্যশ্তৈকত্বং 

তথাপি উপাধিভেদেন ভেদাৎ পৃথক্ স্ততিঃ1” -_যদিও ন্র্ষ একই তথাপি 

উপাধিভেদে ভিন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় পৃথক্ ভাবে স্তুতি করা হয়। 

নিরুক্তকারও প্রকারান্তরে এক ই কথ। বলেছেন, “এবমন্তাসামপি দেবতানামা- 

দিত্যপ্রপদাঃ স্ততয়ো ভবন্তি। তদ্ যখৈতন্নিত্রন্ত বরুণন্তার্যমনো দক্ষ্ত ভগস্তাং- 

শশ্যেতি ।”৭" _-অন্তান্ত দেবতারা ও আদিত্য নামে স্তত হন, ঘেমন-_মিত্র, বরুণ, 

দক্ষ, অধধমা, ভগ এবং অংশ । 

স্র্ধের রথসারথি অরুণ । মহাভারতে অরুণ কশ্যপনন্দন বিনতার পুত্র» 

গরুড়ের অগ্রজ 1৫৮ স্্ধ-সারথ অরুণ স্থযই,-অপর কেউ নন। শুরু যজুর্বেদে 

অরুণকে সৃূর্ধরপেই দেখতে পাই । “উক্ষা সমুদ্রো অরুণঃ পূর্বন্ত যোনিং পিতু- 

রাবিবেশ 1৮৫৯ -_বলবান সমুদ্রতুল্য অরুণ স্ত্পর্ণ (পক্ষীরপী) স্র্ধ পিতৃন্বরূপ 

আকাশের পূর্বভাসে স্বস্থানে আবিভূতি হন। 
অতএব যজুর্বেদ উদয়কালীন রক্তবর্ণ সুর্যকেই অরুণ বলে উল্লেখ করেছেন। 

সূর্থসারথি অরুণ যে হৃর্ষেরই একরপঃ_ উদয়কালীন লোহিত বর্ণের হূর্ঘ_সে কথা 
হপ.কিন্ম্ও উল্লেখ করেছেন, 410 ৪০৪০-৫1৮1390 900. 10010098 6176 

20610 01 ১1008) &00010690. 60 8০ 1১91016 606 990. 00. 101৪ 289808৮ 

0003 01069061708 60৩ ০110 11010. 83088813 10996. ৬৭ 

৫৫ নিরুস্ত, ক. বি. ৫৬ গোভিল গৃহ্যনুত্রম্ পাখটাক-_পৃঃ ৩৪০ 
৪৭ শ্রী ২১৩৪ ৫৮ আদিপর্ব_১৬ অঃ ৫৯ শুর্লুধভু১-- ১৭1৫৯ 

৬৯ [2980 75 00091015, ০846 84 
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হুর্ধ একই, কিন্তু অবস্থা ভেদে বা কাল ভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বন্দপুরাণ 
স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, হূর্ধ একই ; বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাভেদে তার 
রূপভেদ কল্পিত হয়েছে । 

সুর্য এব ভ্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতমৃ। 
বসম্তে কপিলঃ সর্ষে গ্রীষ্মে কাঞ্চনসমপ্রভঃ | 

শ্বেতবর্ণশ্চ বর্ধান্থ পাও; শরদি ভাম্করঃ ॥ 

হেমস্তে তাত্রবর্ণস্ত শিশিরে লোহিতে! রবিঃ। 
এবং বর্ণবিশেষেণ ধ্যায়েৎ স্থর্যং য্থাক্রমম্ ॥১+ 

__নূর্যই ত্রিলোকের মূলকারণ, শ্রেষ্ঠ দেবতা । বসন্তে তিনি কপিল বর্ণ, গ্রীক্ষে 
স্বর্ণের মত, বর্ষায় শ্বেত, শরতে তিনি পাও, হেমন্তে তাম্রবর্ণ, শীতে লোহিত। 

এইভাবে বর্ণবিশেষ অনুসারে যথাক্রমে সুর্ধকে ধ্যান করবে । 

মহাভারতেও সুর্য এক ।৬২ একই স্থর্ষযের ভিন্ন অবস্থা বা মৃতিরূপী যে 

আদিত্যগণ, তদের জননী অর্দিতি। এই অদিতি কে? মহাভারতে অদ্দিতি 

দেবতাদের মাতা ।৬২ৰ বামায়ণেও তিনি তেত্রিশ দেবতায় জননী । 

অদিত্যাং জাজ্ঞরে দেবাস্তয়ন্তিংশদরিন্দম | 
আদ্দিত্যে। বসবো রুত্রা অশ্থিনো চ পরন্তপ ॥*০ 

ধাতাও অদিতির পুত্র--“ধাতারমদ্দিতির্থা।”১ 
আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অর্দিতি শবের এক অর্থ পৃথিবী । ন্ু্য ও অগ্নি 

অভিন্ন হওয়ায় অদিতি পৃথিবীর্বপিণী পাখিব অগ্নির আধার হিসেবে আদিত্যের 

জননী,_-এরপ ব্যাখ্য। পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু ছ্যুলোকস্থিত আদিত্য বা 
সর্ষের জননী পৃথিবীবূপিণী অদ্দিতি এরূপ অর্থ সম্ভব নয়। কেউ কেউ অদিতি 

অর্থে আকাশও গ্রহণ করেছেন । 0০৮. 70৪00 লিখেছেন, অর্দিতি অর্থে 

৭1796) 20000015060, 110970165% ) 6109 000001988 1)99591 &3 90101976 

আ6) 105 90169 8870)0.৬ ৫ 

বিভিন্ন মনীধীর বক্তব্য অনুধাবন করলেই অদিতি স্বরূপ উপলব্ধি করা 

সম্ভব হবে। রমেশচন্দ্র দত্ত অদিতি শবের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 

৬১ স্থনোপু$, প্রভাস খণ্ড-১২৮১৩-১৫ ৬২ মাঃ ঘনপর্ব_-১৩৪।৮ ৬২ক শলাপর্ব-_9৫1১৩ 

৬৩ রামায়ণ, আরপ্যকাঙ্ ১৪।১৪-১৫ ৬৪ রাষারণ, অধোধ্যাকাও--৯৩।২২ 

৬৫ (01955£581 101065010815 0£ £3115003 145 05০1045, 
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“দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম তাহাই 

'অদিতি। অতএব অদ্দিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি । সতবাং 

'অদ্দিতি সকল দেবের জনয়িত্রী, এবং যাক্ক তাহাকে “আদিন] দেবমাতা” কহিয়াছেন। 

অসীমতার প্রথম আর্ধ নাম অদিতি 1৮৬৬ 

“অদিতি শব্বের অর্থ অসীম, অনন্ত | “দিত' শবে সীমা, 'অদিত” যাহার 

সীমা নাই, অর্থাৎ সীম। রহিত ।”৬" 

11%হ00119এর মতে “80161 108508 106016086 (200 0165, 
000100 800 % 1006, 0086 1৪১ 006 00000) 7000 11001890) ৪20801066 

80008 68.5 

10550001167 অন্যত্র লিখেছেন, “20167 &0 5001876 £০০ ০: £060068৪ 

8৪ 110 1981165 6106 68711996 06009 11058910660 60 63007598 6106 171010165 7 

8004 6108 11001016686 &৪ 0108 188016 01 9 10106 1)00988 ০0৫6 ৪0868 0%6 

89880121798, 0০৮ 6109 ড$81019 1090869১ 5£81016 05 609 1081060 9%9, 

205 6:091898 630081089 108%0100 6158 ৪]:,”৬৮ 

দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের মতে অদিতি শবের অর্থ সীমাহীন, অনন্ত | 

স্থৃতরাং অসীম পৃথিবী বা অনস্ত আকাশ অদিতি শবের দ্বারা আভাসিত। স্থতরাং 

অদিতি শব্দে অনন্ত আকাশ এই অর্থই সর্বজনম্বীরুত। কিন্তু আমাদের মতে অদ্দিতি 

শবে অসীম-অনস্ত শক্তিকে বোঝাম্ন ৷ অদিতি অনন্ত শক্তি; কিন্তু কিসের শক্তি? 

অদ্দিতি তেজৌরূপা শক্তি,_যে শক্তির নব নব প্রকাশ ছালোকে আদিত্য বা সুর্য, 

অস্তীক্ষে বিদ্যুৎ, মর্তে অগ্নি । সেই অনস্ত তেজোময়ী-দীপ্তিষয়ী শক্তিই দেবগণের 

জননী-_-আদিত্যগণের জননী অদ্দিতি। 0:01, ০৮৮-এর ব্যাখ্যা এই অভিমতকেই 
সমর্থন করে। 9০৮ লিখেছেন, “89167, 1366101650৮ 609 1369708] 1৪ 
৪0866511060 105 610903, 706 66909] 800. 11051018019 61670269726 10 

ছ0101) 40165590০91] 900. 10101) 10008 01061798890 08) 18 609 

08198618%]  188106, 1076 £016558১ 6109 £098 ০ 62069 118106, 9০ 7006 

806:91016 95৮ 0 1289809 901100106 আ160 ও 01 609 (0008) 

10 আ0190 11806 18 10653119866] 10 0106 010156799, 109) 515 

20616061608 ৪005 2007 605 09007051007 96878১ 00৮ জলা 056 615 

৬৬ খাখেদের বজানুষাদ, ১ষ খণ্ড, পৃঃ ২৮, ১1১৪।৩ খকের টীকা। 

৬৭ ছুগাদাস লাহিড়ী--বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পৃঃ ১২, 

৬৮ 1৭183000168 8:85 (72808.)* ৬০1. 2 03869), 9. 233 
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69208] ৪0368108101 606 101010023 1119 0100 31868) 8৪ 16 স9:5, 

)09101700 615899 08600006708, ৬৯ 

অদিতির এই চিৎশক্তিরূপতা৷ প্রকাশিত হয়েছে এতরেয় আরণ্যকের একটি 

মন্ত্রে _অদ্দিতিহুদং সর্বং যদিদৎ কিং চ পিতা! চ মাতা চ পুত্রশ্চ প্রজননং চ।" 

খথেদের একটি খকে অদিতিকে দক্ষের কন্যা! এবং দক্ষকে অদিতির পুত্র বলে 

উল্লেখ করা হয়েছে। 
অদিতোর্ক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্ঘদিতিঃ পরি ॥ 

অদিতিরহাজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব। 

তাং দেবা অন্থজায়ংত ভন্র! অমৃত বংধবঃ ॥ 

__অর্দিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। হে 

দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা । ত্ীহার পশ্চাৎ দেবতারা 

জন্মিলেন, ইহার! কল্যাণমূতি ও অবিনাশী।*২ 

দক্ষ আদিত্যগণের অন্যতম । আদিত্য সূর্য । অদ্দিতি তেজোরূপা অনস্ত 

শক্তি অথবা আলোকময়ী চৈতন্তশক্তি। সূর্ঘ এবং অধিতির সম্পর্কে এই বিরুদ্ধ 

সম্পর্ক কল্পনা! তাই অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। পুরাণে অর্দিতি দক্ষের কন্যা 

কশ্তপের পত্বী এবং দেবগণের মাতা । খঞ্েদের একটি মন্ত্রে (৩২৭৯) অগ্নিকে 

দক্ষতনয়ার পুত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । নূর্য ও আগ্নি অভিন্ন হওয়ায় এখানেও 

বিরোধ হয় না। একটি মন্ত্রে (৮1২৯1১৬) কথিত হয়েছে যে-_মিত্র, বরুণ, 

অর্ধমা, নাসত্যছপ্ন এবং ভগ অগ্রির তেজে দীপ্ত হয়ে আপোঁক দান করেন । হ্থতরাং 

আদিত্যগণ অগ্নির রূপান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

খথেদের একটি মন্ত্রে স্পষ্টতঃই অগ্রিকে অদিতি বল! হয়েছে £ 

বিশ্বেষামদি তি্যজিয়ানাং বিশ্বেষামদি তিরমনয্যাণাং | 

অদ্দিতির্দেবানামেব আবৃণানঃ হ্বম্বপীকো ভবতু জাতবেদাঃ ॥ 

__অগ্নি যজ্ীয় দেবতাদের অদিতি,_ সমস্ত মহুম্যগণের অর্দিতি (প্রাণ- 

স্ববপা)। জাতবেদ। অগ্ি স্ততিকারিগণের পক্ষে হখকর হোন । 

অপর একটি মন্ত্রে অদ্দিতি অগ্নির বিশেষণ £ “অমূরঃ কবিরদিতিবিবস্বান্”"* 

__বিবদ্বান্ অগ্নি অমুঢ়, কবি এবং অদিতি । 

৬৯ 19015, 61817518050 15 10017 0:5-1055 ০ £9 নও তত জা--৩।১।৬ 

৭১ ধর্থেদ--১০1৭২।৪-৫ ৭২ অনুবাদ --রমেশচজ দত ৭৩ খাস্থের---81১1২* 

৭6 ধাখেদ---৭1৯1৩ 



১৫৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

একস্থানে ম্পষ্টরূপেই অগ্নিকে অদদিতিরূপে সম্বোধন কর! হয়েছে £ 

যন্যৈ তং সুদ্রবিণো দদাশোহনাগাত্বমদিতে সর্বতাতা। 
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা৷ রাধস। তে শ্যাম ॥" « 

_হে শোভনধনযুক্ত, অখগ্ডণীয় অগ্নি! যে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি 

পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর; এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর (সে-ই সমৃদ্ধ 

হয়)। আমরা! তোমার স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদির সহিত তোমার 
ধনযুক্ত হই।"* 

এই খক্টি সম্পকে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুব লিখেছেন, “আগ্নেয় স্থক্তের এই 
মন্ত্রে 'অদ্িতি” সম্বোধন অগ্রিব্যতীত আর কাহার প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে? 

অদিতি অথগুণীয় বা অক্ষীণ অগ্নি।””" 

যাস্কও বলেছেন, অগ্নিকেই অদিতি বলা! হয়,_ “অগ্রিবপ্যদিতিরুচ্যতে ।”৭৮ 

একটি খকে অদ্দিতির অনস্ত জ্যোতির কথ। বল! হয়েছে £ 

“অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঞ্। তাবুধো 1৮৭৯ 

_-অ্দিতির যজ্ঞ বৃদ্ধিকারী তেজ আমাদের প্রতি হিংসা রহিত হোক । 

আর একটি খকে অর্দিতি উধার প্রতিষ্পধিণী : “মাতা দেবানামদিতে- 
রূণীকং*..।”৮* _হে উধা, তুমি দেবতাগণের মাতা, অদ্দিতির প্রতিষ্পর্ধিণী ।৮: 
এখানে স্পষ্টতঃ অদিতি ও উষার আভন্নতা প্রকটিত হয়েছে । বেদে নানা স্থানে 

অর্দিতকে গো বা ধেস্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পীপায় ধেহুরদিতিখ তায় ।৮২ 
--অদিতি ধেন্ু, হজ্জের জন্য দুগ্ধবতী হোক্। বৃষ! বুঝে দোহসা দিব: পয়াংসি 

যহবা অদ্িতেরদাভ]ঃ1৮*-_-বলশালী অগ্নি বৃষ্টিদায়িনী অদ্দিতির নিকট থেকে 

পয় (দুগ্ধ বা জল) দোহন করেছিলেন । 

গাং মা! হিংসীরদিতিং বিরাজম্।”* --হে অগ্নি তুমি অদ্দিতিরূপিণী ও 
বৈচিত্র্যময়ী (বিরাট রূপিণী) গাভীকে হিংসা কোরো না। 

মহীধয় এই মন্্রটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, “কীদৃশমদিতিমথপ্ডিতামদীনাং বা, 
বিরাজম্ বিবিধরাজমানাং ছুগ্ধদীনাদ্ গোৌবিয়াট।” -_গাভীবূপিণী অন্দিতি 
অর জল এ 

৭৫ খ্বেদ--১1৯৪।১৫ ৭৬ অনুবাদ-__রমেশচন্্র দত্ত ৭৭ নিরুত্ত (ক. বি.) পৃঃ_-১২১৩ 

৭৮ নিরুক্ত--১২২৩৭ ৭৯ াথেদ---৭1৮২1১০ ৮৬ খাখেদ--১।১১৩1১৯ 

৮১ অনুবাদ-- রমেশচন্ত্র দত্ত ৮২ ত্র ১১৫৩৩ চ৩ খথেদ--১০।১১।১ 

৮৪ শুরু যনুর্বেদ-_-১৩/৪৩ 



অদিতি ও আদিত্য ১৫৫ 

কিরূপ? না, অখণ্ডিতা অথবা অদীনা। বিবিধরূপে প্রকাশিতা, দুগ্ধ (জল) 
দান হেতু গো বিরাষ্ট। 

ধেন্থ বা গো শবের অর্থাস্তর ৃর্ধরশ্থি। অখণ্ডিতা হৃর্ধবশ্মি বা স্্যান্গির 

তেজাত্মিকা শক্তিই অদিতি। হুর্ধরশ্মির জল (পয়ঃ) দ্রানের শক্তি সহজগম্য । 
সুর্যকিরণের বিচিত্ররূপ চক্ষুত্মান ব্যক্তি মান্রেরই প্রত্যক্ষগম্য। সুর্য কিরণরূপা 

তেজোময়ী শক্তির বিরাটত্বও সুম্পষ্ট। তেজাত্মিক। যে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি 

তারই প্রকাশ সৃর্ধ, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি । আবার সূর্যাপ্জি থেকেই বিকশিত হয় 

তাপশক্তি । সুতরাং হুর্ধরূপী দক্ষ অদিতির পুত্র এবং দক্ষের কন্যা অদিতি-__ 

এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক একই সঙ্গে কথিত হওয়া অযৌক্তিক হয় নি। 



ইন্দ্র 

ইন্দ্র বৈদিক আর্ধগণের সর্বপ্রধান দেবতা । সর্বাধিক সংখ্যক হ্চুক্ত ইন্দের 

উদ্দেস্টে উৎসর্গাঁকৃত হয়েছে। ইন্দ্র অদ্ভুতকর্মা। তিনি বহু দানব বধ করেছেন। 

তিনি জন্মমাত্রেই কর্মদ্বারা অন্যসকল দেবতাদের অতিক্রম কবে গেছেন। 

যো জাত এব প্রথমে! মনম্বান্ 

দেবে! দেবান্ ক্রতুনা পর্ধভূষৎ । 

যস্য শ্তত্মপ্রোদসী অভ্যসেতাং 

নৃম্ণস্ত মহ! স জনা ইন্ত্রঃ ॥১ 

_হে মনুষ্যগণ, যিনি গ্োতমান, যিনি জন্মমাত্রেই দেবগণের প্রধান ও 

মনুয্যগণের অগ্রগণ্য হইয়! বীরকর্ষের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন, 
যাহার শরীববলে গ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই 
ইন্্।২ 

ইজ্জের প্রাধান্ত- ইন্দ্র ব্যথিত পৃথিবীকে দুঢ় করেছেন, অন্তরীক্ষ নির্মাণ 

করেছেন, পর্তগণকে স্থির করেছেন, ছ্যুলোক বা আকাশকে স্তম্ভিত করেছেন, 

তিনি মেঘের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেছেন, বিশ্বতৃবন নির্মাণ করেছেন | ইন্দ্র ক্ষ 

ও উষাকে স্থষ্টি করেছেন । তিনি জল প্রেরণ করেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেন, 
তিনি নিজের তেজে অন্তরীক্ষ পূর্ণ 'করেন।৪ ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা।৫ তিনি বস্ততুল্য 

বাহুবিশিষ্ট, ব্জ তার অগ্ত্র।৬ তা ইন্দ্রের বজ নির্মাণ কষেছিলেন 14 ইন্র 

দেবতাদের প্রধান এবং সম্রাট _“ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্াজোরব বুণে 1৮ আমি 

সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট বর্ষণের জন্ত যারা! করি। 

অন্থর বধ--ইন্্র আশ্চ্ঘ,শক্তিশা'লী অদ্ভূতকর্মা বীর । শুষ, চুমুবি, ধুনি, শব্বর, 
পিপ্রু, বল, অবু'দ, কুযব প্রস্তুতি বহু অস্থর বধ করে তিনি অক্ষয় কীতি স্থাপন 

১ খখেদ-_২।১২।১ ২ জনুবাদ- রমেশচন্দ্র দত ৩ খখেদ-_২।১২।২-৪ 

৪ শ্--১1৫১1২ ৫ খখেদ---১1৫২1১৫ ৬ এ ২১৩১৩ 

৭ শ্রী ১৩২ ৮ ত্র ১১৭1১ ৯» এ ৬1৩২৩ 



ই্ন্র ১৫৭ 

করেছেন । প্যবিধদিলীবিশশ্ক দৃড়হা বি শৃংগিণমভিনচ্ছুফামিন্তরঃ 1”) ইন্দ্র 

ইলীবিশের প্রবল (সৈগ্ত) বিদ্ধ করিয়াছিলেন ও শুঙ্গযুক্ত শুষকে বিবিধ 

প্রকারে তাড়না করিয়াছিলেন ।২ 
ত্বং পিপ্রো নৃম্ণঃ প্রারুজঃ পুরঃ ।”৩ 
_তুমি পিপ্রুর (অসুরের) নগর ধ্বংস করেছিলে ।* 

“দাসং হচ্ছুষ্ণং কুযবং হ্বান্মা অরংধয় |” 

-হে ইন্দ্র! তুমি দাস শুষ্ক ও কুযবকে বশীভূত করেছিলে । 

তব কুৎসং শুষ্হত্যেঘাবিথারং ধয়োহতিথিথ্বায় শংবরং | 

মহাস্তং চিদবু্দং নিক্রমীঃ পদ সনাদেব দস্থ্যহত্যায় জজ্জিষে ॥৬ 

_ তুমি স্ব ( অন্থরের) সহিত যুদ্ধে কৃুৎস খধিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি 

অতিথিব্খসল (দিবোদাসের বক্ষার্থে) শন্বর নামক অস্থাকে হনন করিয়াছিলে। 
তুমি মহান্ অবুণ্দ (নামক অস্থরকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে ; অতএব 

তুমি দন্ুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ।" 

নম্যা যদিক্দর সখ্যা পরাবতি বিবর্হয়ো! নমুচিং নাঁম মায়িনমূ।৮ 
হে ইন্দ্র! তুমি নমী খধির সহায়ে দূর দেশে নঞুচি নামক মায়াবীকে বধ 

করিয়াছিলে।* 

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্তং শুষ্মবাতিরঃ।১* 

_হে ইন্দ্র! তুমি মায়াবী শুষ নামক অস্থরকে মায়া দ্বার বধ, 
কক্িয়াছিলে ।১১ 

যে ব্যংসং জাহ্ষাণেন মন্ষ্যনা যঃ শহ্বরং 

যে। অহন্ পিপ্রমব্রতং ৷ 

ইন্দো যঃ শুষমশ্তুষং ন্যাবুণজ্মরুত্বস্তং 

সখ্যায় হবাম্মহে ॥১২ 

--যে ইন্দ্র প্রচণ্ড ক্রোধে ছিন্নবাহু বুত্রকে বব করেছিলেন, ধিনি শম্বর নামক 

অস্থরূকে বধ করেছিলেন, যজ্ঞবিরোধী পিশ্রুকে যিনি বধ করেছেন, সর্বজগৎ 

১ ধাখেদ--১।৩৩।১২ হ অন্ুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত ৩ ধরেদ---১।৫১।৫ 

৪ অগ্ুবাদ- _রমেশচন্ত্র দত্ত ৫ থখেদ-_-৭1১৭।২ ৬ ত্র ১৫১৬ 

৭ অনুবাদ--তদেষ ৮ বর ১৫৩৭ » অনুবাদ-_তদেষ 

১০ খধখেদ-_-১।১১।৭ ১১ অনুবাদ--তদেব ১২ খখেদ--১।১০১।২ 



ঘা হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

শোষক শুষ্ নামক অন্গুরকে যিনি নিহত করেছেন, মরুৎসখ| সহ নেই ইন্ত্রকে 
আহ্বান করি।১ 

যে৷ রো হিণমস্ফুরদ্জবাহ্্দ্যামাঝোহস্তং 
স জনাস ইন্ত্রঃ ।২ 

-ম্বর্গে (আকাশে) আরোহণকারী রোহিণ নামক অস্থরকে বস্হস্তে ঘিনি 

হত্য। করেছিলেন, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র। 

স্বপ্পেনাভ্যপ্য। চুমুরিং ধুনিং চ জঘস্থ দ্য 

গ্র দভীতিমাবঃ ॥* 
_ইন্ত্র ধুনি এবং চুমুবি দস্থ্যকে নিদ্রাকালে প্রাপ্ত হয়ে বব করেছিলেন এবং 

তাদের সঙ্গে যুধ্যমান রাজধি) দভীতিকে বক্ষা করেছিলেন । 
ইন্দ্র কতৃকি ধুনি ও চুমুরি বধের একটি উপাখ্যান বৃহদ্দেবতায় আছে ॥ 

সংযুজ্য তপসাত্মানমৈভ্দ্রং বিভ্রন্মহদ্বপুঃ | 
অদৃশ্যত মুহুত্ঠেন দিবি চ ব্যোয্ি চেহ চ॥ 

তমিন্দ্রমিতি মত্বা তু '্ত্যো ভীমপরাক্রমৌ | 
ধুনিশ্চ চুমুবিশ্চৈব সায়ুধাবভিপেততুঃ ॥ 
বিদিত্বা৷ স তয়োর্ভাবমূষি: পাঁপচিকীর্যতোঃ | 
যে! জাত ইতি শুক্তেন কর্মানোন্্রান্তকীর্তয়ৎ ॥ 

উক্তেষু কর্ম স্বৈন্দেযু তীস্তাবাস্ত বিবেশ হ। 
ইদমন্তরমিত্যুক্তী তাবিন্্রস্ত স্যাবহয়ৎ ॥* 

__খধি গৃৎসমদ্ তপস্তার দ্বার! ইন্দ্র সদৃশ মহৎ বপু ধারণ করলেন । মৃহ্র্ত- 

মধ্যে মহাঁপর়াক্রম শালী ধুনি এবং চুমুরি নামক দৈত্যদ্বয় অস্ত্রশস্ত্র সহ স্বর্গে, অন্তরীক্ষে 
এবং মরতে ঘেখা! দিল এবং আক্রমণ করলো! । পাপকার্ধ করতে ইচ্ছুক সেই 

দৈত্যদ্বয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে খধি “যে! জাঁত এব প্রথমে মনন্বান্” ইত্যাদি 
স্থকে ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন । ইন্দ্রের গুণকীর্তন শুনে তারা 

দ্রুত পলায়নে উদ্ভত হোল। “এই সযোগ'--এই বলে ইন্দ্র তাদের হত্যা! করলেন। 
শঘ্বর নামক দৈত্য পর্বতে লুক্কায়িত ছিল, ইন্দ্র চল্লিশ বৎসর অনুন্ধান করে 

শহ্বরকে ধরতে পেয়েছিলেন। 

১ অন্গবাদ--রষেশচজ্ দত্ত ২ ধথেদ--২।১২।১২ ৩ খখেদ- ২।১৫|৯ 

৪ বৃহদেবতাঁ ৪1৬২-৬৬ 



. ইত ১৫৯ 

যঃ শন্বরং পবতেষু ক্ষিয়ন্তং 

চত্বাবিংশ্তটাং শরছ্যন্ববিন্দৎ | 

ওজায়মানং যো৷ অহিং জঘান 
দান্গং শয়ানং স জনাস ইন্ত্রঃ ॥১ 

হে মনুষ্তগণ ! যিনি পর্বতে লুক্কাইত শন্বরকে চল্লিশ বৎসর অন্বেষণ করিয়া 

প্রার্থ হুইয়াছিলেন, ধিনি বলপ্রকাশ কারী অহি নামক শয়ান দানবকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র ।২ 

ইন্দ্র দন্থ্য শন্বরের একশত ছুর্ভে্য পুরী ধ্বংস করেছেন। তিনি বল নামক 

অন্থরের গুপ্ত গুহা থেকে অপহৃত গোধন উদ্ধার করেছিলেন । 
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তলিদ্ধ,ন্ 

যে৷ গা উদাজদপধা বলশ্ত।৩ 

--যিনি অহিকে হত্যা করে সপ্ত নদীতে জল প্রেরণ করেছিলেন, যিনি বলের 

অবরোধ থেকে গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন । 

ইন্দ্র কর্তৃক বলাহ্থর বধের কাহিনী পুরাণেও আছে& পুরাণে বল ব্রহ্মচারী 

তপস্থী রুষ্ণাজিন ও দগুধারী  তপন্বী বলকে সন্ধ্যাকদনায় রত দেখে হন্্ 
তাকে বজ্জদ্বারা হত্যা করেছিলেন £ 

একদা] তু বলঃ সায়ং সন্ধ্যার্থং সি্ধুমাগতঃ | 

কষ্ণাজিনেন দিব্যেন দণ্ড কাটেন রাজিতঃ ॥ 

অমলেনাপি পুণ্যেন ব্র্চর্ষেণ তেন সঃ। 

সাগরন্তোপকণ্ঠে তং সন্ধ্যাসনমুপাগতম্ ॥ 
জপমানং হুশাস্তং তং দদূশে পাকশাসনঃ । 

বজ্ঞেণ পাটয়ামাস দেবেন্দ্রোসৌ বলং তদা! ॥* 

ইন্দ্র কর্তৃক বলানরের অবরোধ থেকে গোঁ-উদ্ধার কাহিনী কষ্ণযজুর্বেদের একটি 
উপাখ্যানে পাওয়। যায় । বল নামক অন্য বছসংখ্যক পশ্ড অপহরণ করে কোন 

বিলে লুকিয়ে বেখেছিল। ইন্দ্র বিলের (দ্বারে স্থিত) পাধাপখণ্ডটি বিদুরিত করে- 
ছিলেন। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ পশুটির পৃষ্টমূল (লেজ) ধরে টেনে দিলেন। সেই পশুর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহজ পশু পলায়ন করলো । 

১ খা্বেদ-_১।১২।১২ ২ অনুবাদ-_রষেশচন্তর দত্ত ৩ ঘখেদ-_ ৬।৩২৪ 

৪ পল্পপুরাণ' ভূদিখগ্--_২৩1৪১1৪৩ 



১৬০ হিচ্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

“ইদ্রো বলম্ত বিলমপৌর্ণোৎ সয উত্তমঃ পশুরাসীত্তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যোদক্- 
খিদত্রং সহশ্রং পশবোহনৃদায়ন্ '" ।”১ 

খযেদেও অন্তত্র বলের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে £ 

ত্বং বলম্ত গোমতোহপাবর্রিবে! বিলং। 

ত্বাং দেবা অবিভ্যুবস্তজ্যমানাস আবিষুঃ ॥৯ 

হে বজ্ঞযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভীহরণকারী বল নামক অস্থরের গহবর 
উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে, তখন বলাস্থর নিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শুন্য হইয়া 
তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* 

শশ্বরাদি অন্যান্ত অন্থরবধের কথা খণ্েদেই অন্ধাত্র পাওয়৷ যায়। 

অধবর্ধবো যঃ শতং শহ্বরস্ত, পুরে1 বিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ | 
যে! বচিনঃ শতমিন্দ্ঃ সহল্মমপার্বপ্তবতা৷ সোমমশ্মৈ ॥£ 

_হে অধ্বযুগণ, যে ইন্দ্র শদ্বরকে শতসংখ্যক পুরাতন পুরী (ছুর্গ) প্রস্তব- 

তুল্য কঠিন বঙ্রের দ্বারা বিনষ্ট করেছিলেন, বর্চ নামক অস্থরের শতসহশ্রপংখ্যক 
বীরপুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোমবস প্রদান কর। 

“অহচ্ব ত্রমুচীষম্ খর্ণবাভমহীন্তভম্।”« -দীপ্ধি গ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, শর্ণবাত 
ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন ।১ 

দন্থ্ান্িম্যুংস্চ পূরুহৃত এবৈহত্বা পৃথিবাং শর্বনিবহীৎ ॥" 
-তিনি অনেকের ছারা আহত হইয়া এবং গমনশীল (মকতগণের ) দ্বারা 

যুক্ত হুইয়৷ পৃথিবী নিবাসী দস্থ্য ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজদ্বারা 
বধ করিলেন ।” 

তাণ্যমহাব্রাক্মণে ইন্জ্রকে বাক্ষসঘাতক বলে বর্ণনা কব] হয়েছে। *দেবানাং 
বৈ যজ্ঞং রক্ষাংস্তজিঘাংসংস্তান্তেতেন ইন্দ্র: সংবর্তমবাপদ্ৎ ।”* 

দেব সম্পকিত যজ্ঞ রাক্ষসের] বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল, ইন্দ্র এই 
লামমস্ত্রের ঘবাব। তাদের ধ্বংস কবেছিলেন। 

ইন্দ্র কর্তৃক যজ্জঘাতিনী দীর্ঘজিহ্বী নামক এক বাক্ষমী বধের উপাখ্যানও বিবৃত, 

১ কৃষ্ণ বজুঃ--২২।১।৫ ২ ধর্েদ--১।১১।৫ ৩ অন্ুযাদ- রমেশ দত 

৪ খখেদ--২।১৪।৬ £ এ্--৮1৩২1১৬ ৬ খধথেদ--১০।১০৭।৮ 

৭ আঅনুযাদ- রমেশচত্ত্র দত ৮ তাণ্য মহাঃ ত্রাঃ_-১৪1১২।৭ 

৯» ভাঙ্য মহাঃ আং--১৩৩।৬ 



ইন্ ১৬১ 

হয়েছে তাণ্যমহাবাদ্ধনে | ইন্দ্র বহু দানব-বাক্ষল বধ কবেছেন। তিনি 

পণিদের দ্বারা অপহৃত এবং অবরুন্ধ গোসমৃহকেও দেঁবকুন্ুরী মরমার সাহায্যে 
উদ্ধার করেছিলেন ।+ 

পৌরাণিক বিবরণে পাই_-ইন্দ্র পাক নামক দৈত্যগণকে নিঞ্জিত ক'রে পাক- 
শাসন নাম অর্জন করেছিলেন । 

ততো বাণৈরবচ্ছাক্চ ময়াদীন্ দানবান্ হরিঃ। 

পাকং জঘান তীক্ষাট গ্রর্ধার্গ গৈ: কংকয়াসটৈঃ ॥ 
তত্র নাম বিস্বৃর্লেভি শাসনাচ্চ শরৈদুটি। 

পাকশাসন ইত্যেবং সরামর়পতিবিষ্ভুঃ 1৩ 

ময় প্রভৃতি দানবগণকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করে ইন্দ্র ভাক্ষাগ্র বাণের দ্বারা 

পাকদৈত্যকে বধ কয়েছুদুলন | সেইন্ন্ই অযরপতি শাকশান্নন লাম লাভ 

করেছিলেন । 

বৃত্বধ-স্ইন্দের বৃহত্তম এবং মহত্তম কর্ম বুজবধ । বৃদ্্ নীমক দানবক্ধে ইন্্র হজ- 

দ্বার! নিহত করে জ্ভ্বনে স্বক্তি আনয়ন করেছিলেন, পৃথিবীতে বৃইধারা। এনেছিজেন 

এবং নদী'সমূহকে জন্বপূর্ণ করে ইলেন। এই বিরাট কীতির জন্বই ইন্ছের় নাম 
বৃত্রহন্থা-বৃন্হা। এই জন্যই বেদে-পুরাবেকাব্যে ইন্জের মহিমা যুগ ঘ্ুগ 

ধরে কীতিত। খথেদের নানা স্বানে ইন্দ্র কর্তৃক-কৃত্রবধের কাছিনী রগিত হয়েছে । 

পূর্বের উদ্ধৃতিতে তার কিছু নমুনা আছে । অন্তান্য সংহিতায়, ব্রাহ্মণ গ্রদ্থে, 

মহাতারতে, পুরাণে সর্বত্রই ইন্দ্রের গৌরবগাথা কীতিত হয়েছে। খখেদের 
প্রথম মগুলান্তর্গত দ্বাত্রিংশৎ “ুক্তে ইন্ত্রকর্তুক বৃত্রবধের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 

অহন্ বুত্রং বুত্রতরং ব্যংমমন্দ্রো বজ্রেন মহতা৷ বধেন । 

হ্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপুক্ পৃথিবাঃ ॥ 

অযোদ্ছে ছুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীবং 'তৃবিবাধমজীষং । 

নাতারীদন্ত মমৃতিং বধানাং সংরুজানাং পিপিষ ইন্দ্রশত্র; ॥ 

অপাদহস্তো অপৃতন্তদিন্্মাসাগ্য বজ্রমধিসানৌ জঘান। 
বু বন্তরিঃ প্রতিমানৎ বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো৷ অশয়ন্ধান্তঃ ॥ 
নদং ন ভিন্নমনুয়। শয়ানং মনোরুহাণা অতি যংত্যাপিঃ | 

যাশ্চিঘত! মহিন! পর্যতিষ্ভ্তাসামহিঃ পৎস্থৃতঃ শীর্বভূব ॥ 

১এতাগাজহাঃ পাঃ-”-১৪।১২।ৎ ২ গাখেদ ১1৬৫ ৩ বানবপুরাগ ৭ ৯।১৩-১৪ 

১১ 
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নীচাবয়া অভবদ্ধরপুত্রেন্দ্রো অন্ত অব ব্ধর্জভার । 
উত্তরা সুরধর়ঃ পুত্র আসীদ্দানুঃশয়ে সহব্ৎসা ন ধেনুঃ ॥১ 

- জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্রত্বার! ছিন্নবাছু করিয়া 

বিনাশ করিলেন, কুঠার ছিন্ন বৃষস্কদ্োয় ম্তায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়' 

আছে। ৰ 

দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল ঘোদ্ধা নাই মনে করিয়া) মহাবীর ও 

বন্থবিলাসী ও শক্রবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, ইন্দ্রের বিনাশকাধ 

হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্ত্রশক্র বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদয় পিষিয়া 
ফেলিল। 

হস্ত-পদশ্ন্য বৃজধ ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহবান করিল, ইন্দ্র তাহার সান্তে (তুল্য প্রো 
সন্ধে) বজদ্ধারা আঘাত ক্িলেন; যেরূপ পুরুবত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্বলম্পন্ন ব্যক্তির 

লাদৃশ্ট লাত করিতে (বৃথা যত্ব করে, বুদ্ত্রও সেইরূপ (বৃথা যত্বু করিল) । বহুম্থানে 

ক্ষত হইয়! বৃত্র ভূমিতে পড়িল । 

ভগ্ন (কুল)-কে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ 

পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে ; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা 

যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন 
কবিল। 

বৃত্রের মাতা তিধকভাবে রহিল। তখন ইন্্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাধাত 

করিলেন, তখন মাত] উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপরে বৎসের সহিত ধেনুর 
তায় (বুত্রের মাতা) দহ শ্তইয়! পড়িল ।১ 

শেষ খক্টিতে দেখতে পাই বুত্রের মাতা দন্ুও পুত্রের সঙ্কে নিহত হয়েছে । 
এই খক্টির তাৎপর্য প্রসংগে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদান লাহিড়ী লিখেছেন, “বৃত্রান্থর 
আহত হইলে, বৃত্রান্থরের মাতা গিয়! বুত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। 
সে তির্ঘগ ভাবে বৃত্রের দেহ আবৃত করিয়] শ্তাইয়। পড়িয়াছিল। ইন্দ্র বৃত্রের অঙ্গে 
আন অস্ত্রাধাত করিতে না পারেন, এইভাবে সে পুত্রকে আবৃত করিয়াছিল । কিন্ত 

ইন্্রদেব বৃত্রের মাতাকেও গ্রহায় করেন ; প্রহাবে বুত্রে.মাতাও নিহত হয় |” 

৯ খথেদ-১1৩২1৫৯ ২ অনুবাদ--রিমেশচী দত ৩ হুর্গাগাস সম্পাদিত ধথখেদ, ১ম অধ্যাক 
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পরীং ঘ্বণা চরতি তাত্বষে শবোহপে। 

বৃত্বী রজসো বুগ্নমাশয়ৎ । 

বৃতরশ্ত যখ্ প্রবণে ছুগু*ভিশ্বানো৷ নিজঘংথ 

হন্বোরিকন্দ্রো তগ্যতুম্ ॥; 

--জলরুদ্ধ করিয়া যে বুত্র অন্তরীক্ষেব উপরি প্রদেশে শয়ান ছিল এবং 

অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র! যখন তুমি সেই বৃত্রের হনুছয় 
শকায়মাঁন বজ্দ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার দীপ্তি বিস্তৃত হইয়াছিল 

এবং ৫তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল ।২ 
স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজেন হত্বা নিরপঃ সসর্জ। 

অহন্নহিমভিত্রোহিণং ব্যহন্ ব্যংসং মঘবাশচীভিঃ 1৩ 
ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত ?কবিয়াছেন 7 বজ্ ছারা 

( বৃত্রকে ) হত করিয়! বুষ্টিজল বাহির করিয়াছেন; আ্সহিকে হত করিয়াছেন; 
ঝোৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন । মঘধান্ স্বকীয় কাধ দ্বারা বিগতভূজ (বৃত্রকে) 

হত করিয়াছেন ।" 

নিরিজ্জ্র তৃম্যা অধি বুক্র জঘন্থ নিদিরঃ | 
হজ] মরুত্বতীরব জীবধন্যা। ইম। অপোহ্্ন্নচ শ্বরাজ্যম্ ॥৫ 

_- হেইন্দ্র! তুমি ভূলোকে বুত্রকে বধ করিয়াছ, ছ্যলোকেও বধ করিয়াছ। 

মরুৎগণ কর্তৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জল পাতিত করিয়া স্বীয় গ্রতুত্ব 

প্রকটিত কর ।৬ 
এই খকে বুত্র ভুলোকেও অবস্থিত, দ্যুলোকেও অবস্থিত। ইন্দ্র সোমরস 

পান করে বুত্রকে বধ করে থাকেন। 

স্চোৌশ্চিদন্ডামবা অহেঃ স্বনাদয়ো যবীন্তিয়স। বজ্ ইন্দ্রতে | 

বুত্রন্ত যন্ধদ্বধানন্য রোদসী মদে স্ৃতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥£ 

_হে ইন্দ্র! তুমি অভিযূত সোম পান কৰিয়। হষ্ট হইলে যখন তোমার বজ। 

ছা ও পৃথিবীর বাধনকানী বৃত্রের মন্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিলেঃ তখন বলবান্ 
আকাশও সেই ভহির শব ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল ।৮ 

১ খার্ধে--৮১1৫২৩ ২ অনুবাদ-রযেশচজা গত ৩ ধাথেছ-..১।১৬ ৩২ 

৪ তন্গযাদ-্-তদেৰ ৫ তদেব--১৮০।৪ ৬ অনুষাদ--তদেব 

৭ তদেব-১।৪২।১ ৮ অন্গুবাদ-দেব 
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খথেদে আরও বহস্থানে ইন্দ্রর্তৃক বৃত্রবিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ঘভূর্বেদেও 

এই উপাখ্যান বিষ্যমান। “ইন্ড্রো বৃত্রায় বজ্তমৃদ্ধযচ্ছৎ স বৃত্রো! বন্জাদুভতাদবিভেং 

লোহত্রবীন্ম মে প্রহারন্তি বা ইদং ময়্ি বী্গং তত্তে প্রদাশ্ঠানীতি |”) 

ইন্দ্র বুত্রবধের নিমিত্ত বজ্ঞ ॥গ্রহণ করলেন। সেই বৃত্র পুউদ্ভত বনজ দেখে 

ভন্ন পেলো); সে বললে, আমাকে প্রহার করে! না, আমার যে বীর্য আছে, তা 

£োমাকে দান করবো । 

মহাভারতে, পুরাণে, কাব্য সরত্রই ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের কাহিনী পক্লবিত 

আকাকে পরিবেশিত হয়েছে । 

ষে ইন্দ্র বৃত্রবধরূপ মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন, তিনি অবশ্যই দেবমনুস্মমধ্যে 

শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই তিনি রাঙ্গা--সম্তরাট । 
ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেব! রক্ষ! ন.ন্ পানর ত্বমন্থান্।ষ& 
_-তুমি রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সকল দেবতা! আছেন, তাদেরও রাজা । 

ছে অন্থর, তুমি মন্থস্তগণকে রক্ষ! কর, আমাদের রক্ষা কর। 

ইন্দ্রো যতোহবসিতশ্ত রাজ। শমস্য চ শৃংগিনে। বঙজ্জবাছঃ | 
সেছু রাজ! ক্ষয়তি চর্যনীনামরান্নঃ নেমিঃ পরি তা বন্ুব ॥৩ 

-শৈক্রর বিনাশানস্তর) টবজ্রবাহু ইন্্র স্থাবর ও জক্ষমদিগের এবং (শুক্শূন্য) 
শান্ত পন্ড ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজ! হইয়া নিবাস করিতেছেন এবং যেরূপ চক্রের 
নেমিমধ্যস্থ কা্ঠসমূছকে ধারণ করে সেইরপ ইন্্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ 
করিসম্বাছিলেন।: 

দেবরাজ ইজ্্র-ইন্দ্রে রাজা জগতণ্চর্যণীনাম্।«-_ইন্ত্র ত্রিলোফের রাজা, 
দেব ও মানুষের রাজা । 

অথর্ববেদে ইন্দ্রকে বঙ্গ হয়েছে ম্বরাট্-স্বরাঙ্জের অধীশ্বর-_-“্বরাডিক্দ্রো দম 
দত আ বিশ্বগং€ঃ 1৮৬ 

আবার অন্য তীকে বল! হয়েছে ইন্্রেন্্- ইন্দ্রের ইন্দ্র অর্থাৎ রাজার রাজ। 

--ইজেজ্ মনপ্তঃ পরেছি ।”* ছুর্গাদীস লাহিড়ী বলেন, “তাহাকে ইন্্েন্্ বলায় 
সমাট্ত্রেষ্ট অর্থাৎ সকল রান্নার অধিপতি বলিয়। ঘোষণা! করা হইয়াছে ।” ৮ 

১ ₹ঃ ভুত ২ ছেদ --.১১৭৩।১ ৩ খপ্বেদ-.১$৬২1১৫, 
৪ আছুবাদ.ঞ্রমেশচজ্ দত্ত € অধর্ধ-+১৯১।১ ৬ অধর্ব-”১1৬১।৯ 

৭ জধর্...এ৪।৩ ৮” বেদ ও ত্বাহার ব্যাখা-্পৃঃ ৫৩ 



ট্ন্র ১৬৫ 

ধতবেন্ন ব্রাহ্মণের মতে ইঙ্গ দেবগণের মধ্যে সকলগুণেই শ্রেষ্ঠ । “অগ্পং 

(ইন্্ঃ) দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িফুতমঃ ।”:-_ এই ইজ্জ দেবগণেষ 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা সহনশীল ও সর্ধশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা 

(রক্ষাকর্তা)। 

ইন্দ্রের বুক্রবধে সহায়ক ছিলেন মরম্ছগণ। মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে ইল্জ যুদ্ধ 
করে বুত্রকে হত্যা করেছিলেন। একটি খকে বলা হয়েছে 'মরুত্বতীঃ, ।২ 

_-সায়নের ভাঙ্তে মরুত্বতী অর্থ “মরুণ্তিঃ সংযুক্তাঃ,-_মরুদ্গণের, সমভিব্যাহারে | 

মরুৎগণরূপী সৈম্দলের নেতা ইন্্র-_“ইন্্র জোষ্ঠা মর্দ্গণাঃ ইন্দ্র জোষ্ঠো মুখ্যো 

যেযু তে তথাবিধা মরুদ্গণাঃ মরুৎ সমৃহরপাঃ-_সায়ন। 
শুরু যজুরবেদে ইন্দ্রকে আদিত্য ও মরুদগণের সঙ্গে দিনিনিনিনা প্রদানের 

জন্য আহ্বান করা হয়েছে £ 

“আদিত্যেরিন্্রঃ সগণো। মরুত্তিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ ৮৩ গণপন্সিবৃত উন্জ 

আদিত্যগণ ও মরুদ্গণের সহিত আমাদের গুঁষধ দান করন | 

ইজ্দের দোমপান-ন্দ্র বুত্রবধের পূর্বে মোমপনি করেন। মোম তার 
অতি প্রিয় ৷ বৃত্রবধে পরিতৃপ্ত মন্ুস্তগণও তাঁকে সোমবস প্রদানে আপ্যায়িত 

করেন। 
এ মাশুমাশবে ভর যজ্জশ্রিয়ং নৃম।দ নং 

পতয়ন্ মতদয়ৎসখম্ ॥ 

অন্ত পীত্বা] শতক্রতো ঘনো বুত্রাণামভবঃ | 

প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥* 

_এই মোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদরূপ, ইহ] মনুত্তকে হৃষ্ট করে, কাধ- 
সাধন করে এবং হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা ; যজ্ঞবাপী ইন্দ্রকে ইহা দান কর । 

হে শতক্রত! এই পোমপান করিয়! তুমি বুত্র প্রভৃতি শকত্রদিগকে হুনন 
কৰিয়াছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করিয়াছিলে ।% 

সোমরস পান করে ইন্দ্রের উদর সমূদ্রের মত বধিত হতে থাকে । 

যং কুক্ষিঃ সোমপাঁতমঃ সমূদ্র ইব পিশ্বতে 
উ্বীধ়াপো ন কাকুদঃ | 

১ এতঃ ভ্রাঃ--৩১ ২ খক--১1৮০1৪ ৩ গুরুবজু১--২৫।৪৬ 
৪ খ্থেদ---১1৪।৭-৮ € অগুক্ধণদ- রমেশচঙজ দত্ত ৬ খাদ ---১৮।৭ 
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_ইন্তরদেব প্রচুর সোমপান করায় তার উদর সমুদ্রের মত বধিত হয়েছে, 
তার মুখের জল শ্রখাচ্ছে ন। 

সোমপানের ফলে ইন্দ্রের শ্বশ্রু সোমলিপ্ত হয়ে যায়, সোম ঝেড়ে ফেলে তিনি 
পুনর্বার মোমপানের জন্য যাতু] করেন |: 

দধিচি ও বজ্র _বৃত্রবধে ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্ব। তাই তিনি বজ্্রধারী-_বস্রী-_ 

বজ্ৰবান্থ। ইন্দ্রো বজী হিরণ্যয়ঃ।”২-_ইন্দ্র বজযুক্ত ও 1হরথায় । 

দইন্দো বিশ্বস্ত কর্মণো ধর্তা জী পুরুষ্টুতঃ ।৩-_সকল কর্ষের ধর্তা বজ্ধারী ও 
বনুস্ততিসমন্থিত । 

“বজেণ বজ্ী নি জঘান শুষ্ং ৮ _বজ্ী ইন্দ্র বজের দ্বারা শ্ুষ্কে বধ 

করেছিলেন । 

তুষ্টা ইন্দ্রের জন্ত বজ নির্মাণ করেছিলেন--“ত্রষ্টা বং পুরুভ্থত ছামংতং|”« 

_ত্বষ্ট তোমার দীপ্তিমান্ বজ নির্মাণ করিয়াছেন ।%৬ 

ত্ষ্টা যদ্বজং স্ুরুতং হিরণ্য়ং সহন্ভৃষ্িং স্বপা অবর্তয়ং। 

ধত্ত ইন্দ্র! নধ পাঁংসি কর্তবেহহ্বব্র, নিরপামৌজদর্ণবম।" 
_শোঁভনকর্ম৷ ত্বষ্টা যে স্থুনিমিত অনেক ধারাযুক্ত হিরগ্নয় বজ্ঞ ইন্দ্রকে 

দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ সংগ্রামে কার্ধসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়৷ বৃত্র 

বধ করিয়াছিলেন এবং বারিবাঁশি বধষিত কবিয়াছিলেন ।” 

বুজ্রবধের নিমিত্ত ত্ষ্টা নিমিত বঞ্জ দধীচির অস্থি দ্বারা নিমিত হয়েছিল, এ 

কহিনীর মূল খথেদেই পাওয়া ঘায়। 
ইন্দ্রো দধীচো৷ অস্থতিবৃত্রণ্য।প্রতিষ্কুতঃ | 

জঘাঁন নবতিনব ॥৯ 

_-অগ্রতিদ্বন্দী ইন্দ্র দধীঠি খধির অস্থি বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ 

করিয়াছিলেন ।১* 
দধীচির মস্তক ছিল অশ্বের মস্তক, সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্র লাভ করেছিলেন। 

ইচ্ছন্শ্বসয যচ্ছিরঃ পর্বতেঘপাশ্রিতং 
তদ্িদচ্ছর্যণাবতি ॥১১ 

১ খধখেদ--২।১১।১৭ ২ ধরেদ--.১।৭।২ ৩ ধথেদ---১1১১।৪ 

৪ খাগ্থেদ--৫1৩২1৪ ৫ ধথেদ "৫1৩১৪ ৬ অন্ধবাদ---রমেশচজ দত্ত 
৭ ধাখেদ---১1৮৪।৯ ৮ অনুবাদ--তদের » খারেদ--+১1৮৪।১৩, অধর্ব--১০৪১ 

১ তদের ১১-স্ধপ্েদ ১1৮৪।১৪ 



ই ১৬% 
-স্পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্ব মস্তক পাইবার ইচ্ছ৷ করিয়] ইন্দ্র সেই মস্তক 

শর্যনাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।১ 

কষ্তজুর্বেদেও দধীচির অস্থিতে অস্ত্র নির্মাণের উল্লেখ করা হয়েছে রূপক 

হিসাবে, _“প্রজাপতির্বা অথর্বাহপ্লিরেব দধ্যউডাঁথর্বা তস্যেষ্টকা অস্থান্যেতং হু বাব 

তদুষিরভ্যন্থবাচেন্দ্রো দধীচে! অস্থভিরিতি 1৮৭ 

_ প্রজাপতি অথর্বা, অগ্নি, অথ্বপুত্র দধ্যঙ্, ইষ্টক তার অস্থি, সেইজন্যই 
খষি বলে থাকেন যে ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বার! বজ্ঞ নির্মাণ করিয়েছিলেন । 

মহাভারতে৩ এবং পুরাণে দরধীচি মুনি স্বেচ্ছায় বৃত্রবধের দ্বারা দেবতাদের 
এবং অখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় নিজ দেহ দান করলে তার অস্থি দিয়ে 

বিশ্বকর্মা বস্ঞ নামক অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন ৷ সেই অস্্ে বৃত্রের মৃত্যু হয়েছিল । 

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে ত্ষ্টা ইন্দ্র কর্তৃক তার পুত্র ত্রিশিরা বা! 

বিশ্বরূপের অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে জ্ঞাগ্রি থেকে ইন্ত্রশক্র বৃত্রান্থরকে হৃষি 

করেছিলেন । 

দধীচির অশ্বমুখের তাৎপর্য বর্ণনা! করতে গিয়ে আঙ্জীর্য সায়ন শাট্যায়নশাখা- 
তু্তদের স্বীকৃত একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন ; “অত্র শাট্যায়নিনঃ 
এঁতিহমাচক্ষতে | আধ্্বণন্য দধীচো জীবতো দর্শননেনান্থ্রা পরাবভূবুঃ। অথ 
তম্মিন্ স্বর্গতেহস্থরৈঃ পূর্না পৃথিব্যভবৎ | অথেন্দরস্তৈরস্থরৈঃ যোদ্ধ,মশক্বন্ 
তমৃযিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যান্ নেহ কিমন্ কিঞ্চিৎ 

পরিশিষ্টমঙ্গমন্তি ইতি । তসম্মা অবোচন্ অস্ত্যেতাশ্বং শীর্ং যেন শিরসাশ্বিভ্যাং 
মধুবিদ্যাং প্রাবব্রীৎ্। তত বিশ্ল যন্তরাভবদিতি | পুনরিন্দ্রোহব্রবীৎ। তদঘ্বিচ্ছতেতি । 
তদ্ধান্বেধিষুঃ তঙ্ছর্ধনাবত্যন্বিভ্া জন্ঃ | শর্ধনাবদন্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্ধে 
সঃ স্ন্দতে ! তস্য শিরলোহস্থিভিরিন্দরোইস্থরান্ জঘানেতি ।” 

_-অথবার পুত্র দধীচকে জীবিত অবস্থায় দেখে অন্থররা পরাজিত হোত। 

সেই দধী5 শ্বর্গে গেলে অন্গুরে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেল। ইন্দ্র তখন অসুরদের 

সঙ্গে যুন্ধ করতে অসমর্ধ হয়ে সেই খধির অনুসন্ধান করতে করতে অবগত হলেন 

যে ধধি দ্বর্গে গমন করেছেন । তখন ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ধধির কোন অঙ্গের 

অবশেষ আছে কিনা । তাঁকে উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে দধীচের দেহাবশেষ 

১ অন্ুবাদ- তদের ২ কৃঃ বছুঃ-7516191৬ ৩ বনপর্ণ--১০১ ম্ঃ ৪-ভাগবত---৩1৯-১* 
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বর্তমান আছে; যে গুখ দিয়ে তিঙ্গি অস্থিনীকুমারদের মধুবিষ্ঠা শিক্ষ। দিক্সেছিলেন, 
সেই অশ্বমুখ বর্তমান আছে। তখন,কুরুক্ষেত্র মধ্যবর্তী শর্পাবতী সয়োবরে মেই 

অঙ্থশুথ পাওয়া গেল । সেই মন্তফের অস্থি দ্বারা ইন্দ্র অস্থ্রদ্ণের বধ করলেন । 

আচাধ লাপ্ুন ১/১১৬।১২ খকের টীকায় শিখেছেন যে ইন্দ্র দধীচকে যধুবিদ্যা 
শিখিয়ে বলেছিলেন যে এই বিদ্যা অন্য কাউকে শৈখালে তিনি দর্ধীচের মাথ! কেটে 

ফেল্সবেম। অস্থিনীকুমারতয় দধীচকে অশ্বমুণ্ড দান করে দধীচের 'জশ্বমুখ থেকে 

মধুবিষ্ঠা শিক্ষা করলে ক্রোধাপ্িত ইন্দ্র দধীচের অশ্বমণ্ড কেটে ফেললেন। 
অঙ্থিতবয় দধিচেষ লোকাম্তরের পরে অস্ুরদে দৌরাত্ত্য বরধিত হলে ইন্দ্র দধীচের 
অশ্বমন্তক সংগ্রহ করলেন এবং এ মন্তকের অস্থি বার অস্ুরদের বিনাশ করলেন । 

এই্ উপাখ্যানটি দধীচি সম্পকিত পৌরাণিক উপাখান থেকে ম্বতন্ত্র। মনীষী 

রমেশচন্্র দত্তের মতে এই উপাখ্যান পৌবাণিক উপাখ্যান থেকে প্রাচীনতর | 
সায়ন-কথিত কাহিনীটি বৃহদ্দেবতায় পাওয়া যায় | 

প্রাদাদ্ব্রঙ্গা চ স্থপ্রীতঃ পুত্রায় যদ্থবণে । 

স চাভবদ্রষিস্তেন ব্রদ্ষণ! বীর্যবন্তম: ॥ 

তমধিনিষেষেধেন্দ্রো মৈবং বোচঃ ককচিন্নধূ। 
নহি প্রোক্তে মধুন্যন্মিন্ জীবন্তং তোংস্জামাহম॥ 

তমুষিং ত্বশ্থিনৌ দেবৌ বিধিবন্মধবযাঁচতাং। 
স চ তাভ্যাং তদাচষ্টে ফুবাচ শচীপতিঃ ॥ 

তমব্রততীন্ত নাসত্যাবশ্থেন শিরসাভবহ। 

মধবাস্ত গ্রাহয় ত্বং তন্নেন্দ্রশ্চ ত্বাং হনিষাতি ॥ 

আশ্বেন শিরস! তৌ তু দধ্যঙাহ যদশ্বিনৌ । 
তদাসোন্দ্রোহহরৎ সম্ভং ন্যধাতামস্য তৌ শিয়ঃ ॥ 

দধী চস্তচ্ছিরশ্চাশ্বং কৃতং বজ্রেণ বজ্িণা 

পপাত.সরসো মধ্যে পর্বতে শর্ধণাবতি ॥ 

ব্বন্ধা প্রীত হয়ে অথর্বাকে পুত্রবর দিয়েছিলেন । ব্রক্ধার বরে অথর্বার 
পুত্র সেই খাবি দধীচ শ্রেষ্ঠ বীর্ধবান হয়েছিলেন । ইন্দ্র তাকে নিষেধ করেছিলেন, 

মধুবিষ্ঞা থেন কাউকে দান না করেন; এই মধুবিদ্া কাউকে দান করলে তোমার 
জীবন বিনষ্ট করবো৷। অশ্বিদেবন্ধয় সেই খাধির কাছে হথাবিধি মধুবিতা প্রার্থনা 
সারারাত 

১ বৃহব্দেষতা-”৩।১৮-২৩ 



ইজ : টিটি 

করলেন। তিনি তীদের ইন্্র যা বলেছিলেন তা বিজ্ঞাপিত করলেন । অশ্বিদবয় 

তাঁকে তখন বললেন, তোমার অশ্বমূখ হবে, অশ্বমুখ দিয়ে ু মি মধুবি্ভা। প্রদদান 
কর, ইন্দ্র তোমাকে বধ করবেন না। দধ্যউ, হখন অশ্বমুখ স্থারা অশ্থিহুয়কে 

মধুবিষ্ঞা বললেন, তখন ইন্দ্র সেই মন্তক ছিম্ন করলেন, অশ্বিছয় তার পূর্বম্তক 
জোড়া দিলেন । ইন্দ্রের বজ্র দ্বার] ছিন্ন দধীচের দেই অশ্বমূণ্ড শর্বনাবৎ সরোবরে 

পর্বতের উপরে পড়েছিল । 

লক্ষণীয় এই যে এই উপাখ্যানে বদ্জ দর্ধীচের অস্থিতে তৈরী হয় নি, ইন্দ্র 

পূর্ব থেকে বজ্ত অধিকার করেছিলেন ৷ কিন্তু পদ্মপুরাণে--্বষ্টা দধীচের অঙ্টি দ্বারা 

বজ নির্মাণ করেছিলেন। 

তুষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য 

প্রহ্টরূপঃ প্রযতঃ প্রযত্বাৎ। 

চকার বজৎ ভূশমুগ্রবীর্যম্ |; 

_ ত্ষ্টা দেবগণের কথ শুনে আনন্দিত হয়ে রচক্টিশালী বজ যতু সহকারে 

নির্মাণ করেছিলেন । 

ইঞ্জকর্তক ত্রিশির1 বা বিশ্ব্ূপ বধের আখ্যানও' খণেদে পাওয়া ঘায়। 

“তত্বাষ্ং বিশ্বরূপমবত্ধয়ঃ সাখ্যস্য ভ্রিতায় ।২-_তুমি ত্রিতের় বন্ধুত্বের জন্য বিশ্বরূপকে 
বধ করেছিলে । 

স পিত্রান্তাযুনি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আক্ট্যো অভ্যযুধ্যৎ | 

ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বাস্তাষটস্য চিন্নিঃ সহজেত্রিতোগাঃ ॥ 

ভুরীদিন্্স্য উদিনক্ষৎ তমোজোহবাভিনৎ্ সংপতির্যন্যমানং । 

তাষ্টস্য চিদ্িশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্্ীণি শীর্ষ! পরাবর্ক।৩ 

--আপঞ্ডের পুত্র সেই ত্রিত ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া! নিজ পিতার যুদ্ধান্ত 

সকল গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্বা ভ্রিশিরাকে বধ করিলেন। ত্ষ্টার 

পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ কবিলেন। 

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সর্বব্যাপি তেজো বিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে 

বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে তৃষ্টার পু 

বিশ্বব্পের তিন মস্তক ছেদন করিলেন ।8 

১ পন্মপু হৃষ্টি খও-_-১৯।৯-৮ ২ খখেদ--_২1১১।১৯ 
৩ খাখেদ--১০1৮1৮-৯ ৪ অনবাদ--রমেশডতা সত 



১৭৯ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

--সেই প্রভূ ইন্দ্র বল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, 
মন্তকজ্রয় বিশিষ্ট ষট্চক্ষু শক্রকে দমন করিয়াছেন । 

জিশির! বধ-_ত্ষ্টার সঙ্গে ত্রিত ও ইন্দ্রের বিরোধ ছিল। হন্দ্র স্বষ্টার পুত্র 

ভ্রিশিরা বা বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন। খখ্েদে এ কাহিনীর উল্লেখমাত্র 

আছে। ব্রাঙ্গণগ্রন্থে কাহিনীটি সবিস্তারে বণিত হয়েছে । শতপথ ব্রাহ্ম বলেছেন,-- 
_-“তটুহ্ঘ বৈ পুত্রঃ । ত্রিশীর্ষা ষড়ক্ষ আস। তন্ত ত্রিণোব মুখান্ত ত্তদ্যদেবং রূপ 

আস তন্মা বিশ্বব্ূপো নাম ॥ তন্ত সোমপ।নমেবৈকং মুখমনান। স্থরাপানমেকমন্থাম্মা 
অশনায়ৈকং তমিন্দ্রো দিদ্বেষ তস্য তানি শীর্ষাণি প্রচিচ্ছেদ ।***.'স ত্ৃষ্টা চু ক্রোধ। 
কুবিন্মে পুত্রমবধীদিতি সোহপ্যন্দ্রমেব সোমাজহে স ঘথায়ং সোমঃ প্রন্থত এবমপেন্ত্ 

এবাস।”, 

ষ্টার পুত্র ছিল তিন মস্তক, ছয় চক্ষু বিশিষ্ট, -তার তিনটি মুখ ছিল। সেই- 

জন্য তার নাম ছিল বিশ্বরূপ। শর একটি মুখ ছিল পসোমপানের জন্তা, একটি 

স্থরাপানের জন্য, আর একটি ভোজনের জন্ত। ইন্দ্র বিদ্িষ্ট হয়ে তাঁর তিনটি শির 

ছিন্ন করলেন। :..*-*ত্ব্া ত্রুদ্ধ হলেন। কুৎসিৎকর্মা আমার পুত্রবধ করেছে, 
এই ভেবে তিনি বিশ্ব ইন্দ্রহীন করার জন্য মোম গ্রহণ করলেন । এই সোম যজ্ঞে 

অপিত হলে জগৎ ইন্দ্রবিরহিত হবে। 
“স যদ্তমানঃ সমভব্। তস্মাছ,ত্রোথ যদপাৎ সমভবত্তম্মাদ হিস্তং দনুশ্চ 

মাতেব চ পিতেব চ পরিজগৃহতু তন্মান্দান ইত্যাহঃ।” অথ যদক্রবী দিজ্্রশক্রধর্ধন্থেতি | 
তশ্মাহু হৈনমিন্দ্র এব জঘানাথ ।”২ 

--সে যজ্ঞ থেকে সকল দেশ ব্যাঞ্চ করে আবিভূত হোল, তার নাম হোল বুত্র। 

যেহেতু পাদহীন অবস্থায় ছিল, সেইজন্য তার নাম অহি। দন্ু মাতা ও পিতার 

স্থান নিয়ে তাকে রক্ষা কণ্ডেছিল, তাই তাকে দানব বলা হয়। তা ঘজ্ঞকালে 

হন্্রশক্র বর্ধন্থ' বলায় (পূরবপদ উদ্দাত্তরূপে উচ্চারণ করায়, ইন্্রশক্র যাহার বন্বীহি 
সমাসে ইন্দ্রের বিজয় ব্যজিত হওয়ায়) ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন । 

শতপথ ব্রাহ্মণে আরও একস্থানেও ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরাবধের কাহিনী সংক্ষেপে 
কথিত হয়েছে । কৃষ্রভূর্বেদে ভ্রিশিরা নিধনের একটি হেতুও পাওয়া যায়। 
দবিশ্বরূপো। বৈ ত্বাষ্ট্ঃ পুরোহিতো৷ দেবানামাসীৎ স্বন্ত্ীয়েহস্থরাপাং তস্য ভ্রীণি 
শীর্ধান্যসান্ৎ সোমপানং সুরাপানমক্নাদনং স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো৷ ভাগমবদৎ পরোক্ষম- 

১ শতপথ গ্রা---১1৫/৬1৬ হ তরদেব-”১।৫।৯-১০ ৩ অতপথ ব্রাঃ-্ব১হ।৩ 
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স্বরেত্যঃ সঃশ্থৈ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বস্তি যম্মাএব পরোক্ষং ব্দস্তি তস্য ভাগ 

উদ্দিতস্তম্মাদিক্দ্রোহবিভেদীদু, বৈ রাষ্২ং বি পর্ধাবর্তয়তীতি তলা বজ্ত্রমাদায় 

শীর্ষাণ্যচ্ছিনৎ*** |” | 

_ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বূপ ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত আর অন্থরদের ভাগিনেয় । 

তার ছিল তিন মাথা । তিন মুখে তিনি সোমপান, সুরাপান ও অন্ন ভোজন 

করতেন । তিনি দেবতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন, আর 

অহ্থরদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে যক্ভাগ নিতেন। সকলের কাছ থেকে 

প্রত্যক্ষভাগ নিতেন, আবার যেহেতু পরোক্ষে যজ্মভাগ গ্রহণ করছিলেন, এই জন্য 
ইন্দ্র তীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন । রাষ্ট্রে বিপর্যয় হৃষ্টি করেছিলেন বলেই ইন্দ্র বজ্ 

নিয়ে ত্রিশিরার তিন শির ছিন্ন করলেন । 

এই উপাখ্যান অনুসারে ইন্দ্রের অস্ত বন্ত বৃত্রজন্মের পূর্বে, ত্রিশিরা বধেরও পূর্বে 
সষ্ট হয়েছিল । খণ্েদে বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র । ইন্দ্র ত্রিশিরাকেও বধ করেছেন, 

বৃত্রকেও বধ করেছেন । কিন্ত ত্বষ্টার বা! বিশ্বরূপের সঙ্কে বৃত্রের কোন সম্পর্ক 

নেই। ত্ষ্টা ইন্দ্রের বজ্ব নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু শতব্রাক্মণের কাহিনী 
অনুসারে ভ্রিশিরাবধের প্রতিশোধ কল্পে ত্বষ্টা ষজ্ঞাগ্রি থেকে খুত্রকে স্থষ্টি করেছিলেন । 

মহাভারতে ও পুরাণে এই কাহিনীই অনুশ্থত হয়েছে । পুরাঁণাদিতে বুদ্ধ বধের 

উদ্দেশ্যে দধীচির অস্থতে বজ্জ নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা । 

মহাভারতের শান্তপর্বে১ ত্রিশিরাবধের উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্নতর । এই 
উপাখ্যান কিছুটা শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীর অনুরূপ । এই কাহিনীতে বিশ্বরূপ- 

পুত্র ত্বষ্টা দেবগণের পুরোহিত এবং অস্থরগণের ভাগিনেয়। তিনি দেবগণকে 

প্রত্যক্ষ এবং অস্থরগণকে পরোক্ষ যন্রভাগ প্রদান করতেন । সেইজন্য অন্থ্রগণ 

হিরণাকশিপুকে পুঝোভাগে নিয়ে ভগিনী বিশ্বরূপ জননীর কাছে অভিযোগ 
জানালেন যে পরোক্ষ .যজ্ঞভাগ লাভ করে অন্থরগণ ক্ষীণ হচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষ 

যজ্ঞভাগ লাভ করে দেবগণ বধিত হচ্ছেন। বিশ্ব্ূপ জননীর আদেশে মাতৃপক্ষ 
বর্ধনের নিমিত্ত তপন্তা সর করলেন । ইন্দ্র তার তপোভঙ্গের জন্ত অপসরাদের 

প্রেরণ করলেন ৷ অপ.সরাদের প্রভাবে বিশ্বরূপের চিত্ত ক্ষোভিত হলে অপ.সরাগণ 

ইন্গের নিকট প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হলেন । তখন বিশ্বরূপ দ্েবগণের প্রভাব বিনষ্ট 

করতে মন্ত্প করে নিজেকে অত্যধিক বধিত করলেন। তিনি এক মূখে যজ্ঞ 

১ শাস্তি পর্ব-_-৩৪২ জঃ 
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হুত সোম ভক্ষণ করতে লাগলেন, একমুখে অন্ন গ্রহণ করলেন এবং তৃতীয় মুখ 
দিয়ে ইঞ্জাদি দেবগণপকে ভোজন করতে উদ্ভত হলেন। অতঃপর ত্রন্কার পন্বামর্শে 
দেবগণ দরধীচির তপোবনে সমাগত হয়ে দধীচিকে দেহত্যাগ করতে অগ্জনোধ 

জানালেন। দধীটি হষঈমনে দেহত্যাগ করলে, দধীচির অস্থিতে ধাতা বজ 

নির্মাণ করলেন । নেই বজ্বে নিহত হলেন ব্রিশিরা এবং পরে ত্রিশিরার দেহ 

থেকে জাত বৃত্ধ । মহাভারতকার লিখেছেন, “তে তমক্রবন্ শরীর পরিত্যাগং 

লোকহিভার্থ, ভবান্ কতুণ্রর্থতীতি ॥ অথ দধীচন্তঘৈবাবিমনাঃ সৃখছুঃখ-সমো 
মহাযোগী আত্মানং সমাধায় শরীরপবিত্যাগং চকার ॥ তশ্) পমাত্মন্যপম্ছতে 

তান্তস্থীনি ধাতা সংগৃহা বজ্মকরোক্রেন বজ্েণাভেছ্েনাপ্রধৃহেণ ব্রন্ধাস্থিভীতেন 

বিষুপ্রবিষ্টেনেন্দ্রো বিশ্বরূপং জবান । শিরসাং চাশ্ত চ্ছেদনমকরোতম্মাদনন্তযং 

বিশ্বরূপগান্রমথন সম্ভবং হষ্টোৎপারদিতমেবারিং বৃত্রমিন্দ্রো জঘান |” 

_তীহারা দধীচকে বলিলেন, লোকসকলের হিতের নিমিত্ত আপনকার 

শরীর পরিত্যাগ করা উচিত হইতেছে । অনন্তর, মহাযোগী দধীচ পূর্ববৎ 

সমনস্ক এবং বুখে-ছুঃখে সমজ্ঞান হইয়া আত্ম সমাধান করতঃ শরীর পরিতাাগ 

করিলেন । তাহার আত্মা অপশ্থত হইলে ধাতা তীয় অস্থি সংগ্রহ করিয়া 

বজনির্সীণ করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রাঙ্মণাস্থি বিনিগ্নিত অভেগ্য অনভি- 

ভবনীয় বিষ প্রবিষ্ট বজদ্বারা বিশ্বরূপকে নিহত করিলেন ৷ বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় 

চ্ছেদন করিলে, তাহার গাত্রমণন সম্ভব তাষ্টোপার্দিত তৈরি বুয়কেও ইন্দ্র বধ 

করিলেন | 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ হ ত্রিশিরা বধের উপাখান বিবৃত হয়েছে । এতরেয় 

ব্রাহ্ষণেও ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরা ও তত্রবধের উল্লেখ আছে £ 

যথেন্দ্ং দেবতাঃ পধবৃঞ্জন্ বিশ্বরূপং ত্বাষ্মভামংসন্ত বৃত্রমবস্ততঃ |” 

_-যেহেতৃ ইন্দ্র ্টাপৃত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন সেইজন্য (ব্রাহ্মণ-হত্যা 

পাঁপের জন্তা। দেবতাগণ ইন্দ্রকে যজ্জ থেকে বর্জন করেছিলেন । 

বিশ্ব্ূপ ও বুক্র-জনিত পাপ ইন্দ্রকে অধিকার করেছিল, মহাঁভারতে-পুরাণে 

এ কাহিনী পল্পবিত হয়েছে । মহাভারতে ও পুরাণে ইন্ত্রকর্তৃক ভ্রিশিরা ও 

১ অগাঃ শাস্তি পর্ধ--:৩৪২।৩৯-৪১ ২ মহাভারতের বজান্ুবাদ বর্ধমান রাজবাটী সং 

৩ তৈত্তিরীয় স্রাঃ--২1২181১২ ৪ উতর়েয় ব্রাঃ--৭।২ 



ইন্দ্র ১৭৩ 

বুত্রবধের উপাখ্যান সবিস্তারে পরিবেশিত হয়েছে । বাঙ্গাগী কবি হেমচন্্র 

বন্দোপাধ্যায় এ বিষয়ে বীতিমত একথানি মহাকাব্য রগনা! করেছেন 'বৃত্রসংহার 

কাব্য নামে । 

মমুচি বধ _ইন্দ্র নথুচি নামে একটি দীনবকে বধ করেছিলেন । খথেদে বু 
স্থানেই নমুচি বধের উল্লেখ আছে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। 

কিন্তু নমুচি বধের একটি বৈশিষ্ঠ্য আছে। ইন্দ্র নম নামক দানবকে বধ কষে- 

ছিলেন জলের ফেনা দিয়ে ঃ “অপাং ফেনেন ননুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রোদবয়ঃ*."1”১ : 

ধৰ্থেদেও জলের ফেন! নিক্ষেপের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে । 

স ঈং বৃষ! ন ফেনমন্তদীজৌ--1২ 

স্পযেমন ইন্দ্র ননৃচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়া- 
ছিলেন. ই্ত্রকর্তিক ননুচিবধের উপাখ্যান ব্রাহ্গণ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। 

কষষজূর্বেদের বিবর৭ £ ইন্্রো বৃত্রং হস্বা। অস্থরান্ পরাভাব্য। নমূচিমন্থরং 
নাঙ্গতত। তং শচ্যাইগৃহ্থাৎ। তৌ মমলভেতান্। সোছ্ছম্থাদাভিশুনতরোইভবৎ | 
'সোহব্রবীৎ। সন্ধ্যা সন্দধাবহৈ । অথ ত্বাহবশ্রক্ষামি।' ন মা শুফেন নাহত্রেণ 

হনঃ। নদিবা ন নক্তরমিতি। স এবমপাং ফেনমলি্ৎ। নবা এষ শ্ীক্ষো 

নাহর্চো জুষ্টাসীৎ। অনৃদিতঃ সুর্যঃ। নবা এতদ্দিবা ন নক্তম্। তন্যৈতন্থিল্লোকে। 

অপাং ফেনেন শিক উদ্বর্তয়ৎ | 
_-ইন্ত্র বৃত্রকে হতা। করে অপরাপর অন্থরদ্দের পরাজিত করতে পারলেন ন|। 

তখন তিনি সর্বশক্তিদ্বার] নমুচিকে আক্রমণ করলেন। উভয়ে মন্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হলেন। তখন ইন্দ্র নমুচির আক্রমণে কাতর হয়ে পড়লেন । নমুচি ( কুপাপরবশ 
ইয়ে) বললে, আমরা সন্ধি করবো, তারপর তোমাকে মুক্ত করবো । আমাকে 
শু বা আর বস্ত দিয়ে মারতে পারবে নাঃ দিবা অথবা রাত্রেও মারতে পারবে 

না। ইন্দ্র জলের ফেনা দিয়ে তাকে মেবেছিলেন । এই কেনা শুষ্ক নয়, 

আর্জও নয়। তখন প্রভাত হয়েছে, কূর্ব ওঠে নি। দিনও ছিল না, বাজি 

ছিল না। রাত্িও দিনের সন্ধিস্থলে জলের ফেনার় দ্বার! নমুচির মস্তক ছিন্ন 
করেছিলেন । 

১ শুরু বজুঃ--১৯।৭১ ২ ধঙ্েদ _১০।৬১1৮ ৩ জনুবাদ--রষেশচজ দত্ত 

| ৪ কৃ বজুং --১1১1৮1৭ 
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শতপথ ব্রাহ্মণের উপাখ্যান £ 

“ইন্দ্র ইন্দরিয়ম্ন্ত রসং লোমন্) ভক্ষং স্ুরয়া আন্থরে। নমুচিরহরৎ। সোহশ্থিনো 
চ সরম্বতীঞ্চ উপধাবৎ ৷ শেপানোশ্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিব! ন নক্তং হনানি, ন দ্ডেন 
ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুফেন ন আর্ট অথ মে ইদমহাষীৎ। ইং মে 

আজিহীর্থ ইতি। তেহক্রধন্নত নোহত্রাপ্থ আহরাম ইতি। সহন এতদথ 

আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্থিনৌ চ সরম্বতি চ অপক্ষেনঃ বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুক ন 
আর ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরন্থরন্ত বুষ্টায়াং বাত অনুদদতে আদিত্যে ন দিবা 
ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ।”২ 

- নমুচি নামক অন্থর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সৌমপাত্র সুরা সহ অপহরণ 

করেন । তিনি (ইন্দ্র) অশ্থিদ্ধয় এবং সরন্ঘতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন,_-আমি 

নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে দিবায় অধবা রাত্রিতে যষ্টি অথবা ধুকে, শু 

অথবা আর্দরস্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহ। (শক্তি) 

হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়। উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) 
বলিলেন, তাহা আমাদিগের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎ্পবে 

অশ্বিদ্বয় ও সরন্বতী জলের ফেন৷ দ্বারা বজ্র সিঞ্চন করিলেন ও বলিলেন, _ এখন 

শুষফকি আর্দ্রনয়? ইন্দ্র তাহা (বজ) ছার! নমুচির মস্তক থণ্ড খণ্ড করিলেন । 
এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, ক্ুধ তখনও উদয় হয় নাই, কাজেই তখনও 

রাত্রিও নয়, দিনও নয় | 
পর্বতের পক্ষচ্ছেধ-_ ইন্দ্রের একটি নাম গোত্রভিৎ--”গোত্রভিদং গোবিদং 

বজ্বাহুং--.।*৩ আচার মহীধরের ব্যাথায় গোত্র শব্ের অর্থ অসুর কুলও হতে 

পারে, আবার মেঘও হতে পারে । গোত্র শব্ধ পর্বত অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ইন্দ্রকে 

পর্বতভেদ্কারী বা পর্বতের পক্ষ ছেদনকারী বলা হয়ে থাকে। কৃষ্যজুর্বেদের 
(8181৬1৪) ব্যাখ্যায় সায়নাচার্ধ লিখেছেন, “গোত্রান্ পর্বতান্ ভিনত্তি তদীয় 

পক্ষাংশ্ছিনভ্ীতি গোত্রভিৎ ।” প্রসিদ্ধি আছে যে একসময় পবতকুল পক্ষযুক্ত ছিল। 
তারা ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে পারতো! । ইন্দ্র ব্ত দ্বারা পর্বতকুলের পক্ষ ছিন্ন করে 
পর্বতসমূহকে স্থির করেছিলেন। হিমালক্নন্দন মৈনাক পবত পক্ষ শাতনের ভয়ে 
সমুদ্রমধ্যে আত্মগোপন করেছিল। ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষধর পধতকুলেব পক্ষ শাতনের 
কথ। ধথেদেও পাওয়। যায়। 

১ শত: ব্াঃ--১২।৭৩১ ২ অনুবাদ-্-হুর্গাদাস লাহিড়ী ৩ শুর বজুঃ--১৭।৩৮ 



ট্ন্ ১৭৫ 

ত্বং তমিজ্দ্র পর্বতং মহামুরূং বজ্রেণ 

বঙ্জিন্ পর্বশশ্চকতিথ । 
অবাহ্জে। নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্তা বিশ্ব 

দধিষে কেবলং সহঃ ।, 
_ হে বজী! তুমি সেই মহাবিস্তীর্ণ পরত বজের দ্বার] পর্বে পর্বে ছিন্ন 

করেছ। (পরতে) আবৃত জন প্রবাহিত হওয়ার জন্য মুক্ত করে দিয়েছে। অতএব 
তুমি বিশ্বব্যাপী বল ধারণ করেছ, ইহ সত্য | 

স প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃংহদৌজসাধরাচীনমকণেদপামপঃ |২ 

হজ্জ ইতন্ততঃ সঞ্চরণশীল পর্বতসমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন । মেঘ- 
স্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন ।* 

“ইতস্তত; প্রকর্ষেণাঞ্চতো গচ্ছতঃ সপক্ষান্ পর্বতান্ ওজস! বলেন দৃংহৎ পক্ষ- 
চ্ছেদং কৃত্বা ভূমৌ দৃট়ীচকার।”-_সায়ন। 

প'তান্ গ্রকুপিতী৷ অরম্ণাৎ।*-_কুপিত পবতদমহকে ইন্দ্র স্থির করেছিলেন । 

ইন্দ্র পিতৃহত্য।-বেদে ইন্দ্রের একটি কলঙ্কটকাহিনী বিবৃত হয়েছে 
সে কলঞ্চঙ্গনক কার্ধটি ইন্দ্রের পিতৃহত্যা | ৰ 

কিয়ৎস্থিদিন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ কিয়ৎ পিতুর্জনিতু যো৷ জজান । 

যে অন্য শু্মং মুনুকৈবিয়তি বাতো৷ ন জ.তঃ স্তনয়স্তিরভৈঃ | 
_হেইন্দ্র! (তুমিভিন্ট। কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি 

যখন শয়ান থাক, অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে 

ইচ্ছা করিয়াছে? কোন্ দেবতা স্থখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? যেহেতু 
তুমি তোমার পিতার পাদছয় গ্রহণ করিয়! পিতাকে বধ করিয়াছি ।* | 

তৈস্তীয় সংহিতায় (৬।১।৩।৬) ইন্দ্রের পিতৃবধের কাহিনী আছে। খখেদেই 
ইন্ত্ ত্ষ্টাকে পরাজিত করেছিলেন :-_ 

দতষ্টারমিন্দ্র! জন্যাভিভুয়ামুস্তা লোমমপিবচ্চমুযু ॥** 

লা চা বাইন স্রাব বি জানান টা 
করিয়াছিলেন ।” 

১ খখেদ--১1৪৭1% ২ খাথেদ---২।১ ৭৫ 5 জন্গবাদ-্রমেপচজা দত্ত 

৪ খখেদ--২।১২।২ ৪ খাথেদ--৪1১৭।১২ ৬ অনুবাদ-্যমেশচজ দত 
৮4 ৭ খাখেদ--৩1৪৮৪ ৮» আঙগুবাদস্প্তদের- 



১৭৬ হিন্দুদের দ্বেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রবিকাশ 

এই বিচিত্রকর্ম ইন্দ্রের অত্যান্ত গুণ ও কর্ষের বিবরণ খখেদে ও অন্থান্ক 
সংহিতায় ও ক্রাঙ্মণে বিবৃত হয়েছে৷ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে ইন্ত্রকে 

অবলম্বন করে বহুবিচিন্ত্র কাহিনী পল্লবিত হয়েছে । বহু দৈত্যহস্ত। বৃত্রবধকারী 

বন্জহন্ত ইন্দ্রের স্বরূপ কি? দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত ইন্দ্রের স্বরূপ উদঘাটনে 

যত্ববান হয়েছেন । 

ইঞ্জের স্বরূপ -সায়নাগার্ধ ইন্জর শবের ব্যাধ্যায় যাল্কের মত উদ্ধৃত করে 
লিখেছেন, “ইন্দ্রশব্দং যাক্কো। বহধা নির্ধক্কি (নিরুক্জ ১০.৮)। ইবা" দুবাতীতি 

'বেরাং ধাতীতি বেরাং দারয়তীতি বেরাং ধারয়তীতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ 

রমত ইতি বা তন্যদেনং প্রানৈ: সমৈষ্ধ্তদিশ্রেন্রস্বমিতি বিজ্ঞা়ত ইদং করণা- 

দিত্যাগ্রায়ণ ইদং দর্শনাদিত্যোপন্যব ইন্দতে বৈশ্বর্যকর্মণ ইংচ্ছন্রপাং দারয়িতা ব' 

দ্রাবয়িতা দারয়িতা বা চ যক্জনামিতি। অস্থায়মথঃ ঘ্ং বিধারণ ইতি ধাতু: । 
ইরাময়মূদ্দিশ্) তন্নিম্পাদকজলসিদ্ধ্যর্থ, দৃশীতি মেঘং বিদীর্ঘৎ" করোতীতীন্ত্রঃ। 

ডুদাঞ্ দান ইতি ধাতৃঃ। ইরামঞ্র' বৃষনিষ্পাদনেন দদাতীতীন্তর; ধাঞ, 

পোৌবপার্থঃ | ইবামন্্ তৃর্টিকারণং শশ্তং দধাতি ফলপ্রদানেন পুষ্কী তীতীন্ত্রঃ। 

ইয়াং উৎপাদয়িতুং বর্ধষণমুখেপ ভূমিং বিদ্দারয়তীন্ত্রঃ | পূর্বোক্ত পোষণবৃখেনেরাং 

খারত্নতি বিনাশন্বাহিত্যেন স্থাপরতীতীন্ত্রঃ | ইন্দুঃ লোমবল্লীরল: । তদর্থং যাগভূমো 
ভ্রবতি ধাবতীন্ত্রঃ ৷ ইন্গৌ ধথোক্তসোমে রমতে ক্রীড় তীতীন্ত্ | ঞ্ি ইস্ধী দীপ্তাবিতি 
ধাতুঃ। ভূতানি প্রাণিদেছানিদ্ধে জীবঠৈতন্যরূপেণাস্তঃ প্রবিশ্ত দীপয়তীতীন্ত্রঃ | 
আগগ্রায়ন নামকে! মুনিরিদং কয়পাদিজ্্ ইতি নির্বচনং মন্ততে | ইন্দ্রে। হি পরমাত্মা- 

রূপেণেদং জগৎ কন্োতি। ওঁপমগ্যব নামকে মুনিরিদৎ দর্শনাধিন্ত্র ইতি নির্বচনমাহ। 

ইদমিত্যপরোক্ষমূচ্যতে । বিবেকো হি পরমাত্মনামপরোক্ষে পশ্ততি দং ভয় ইতি 
ধাডুঃ। স চ পরমেশ্বর: শব্রণাং দারগ়িত! ভীবয়িভেতীন্দ্ঃ | ক্র গতাবিতি ধাতুঃ | 
শত্রণাং দ্রাবয্িতা ভীষয়িতেতীন্দ্ঃ । ঘজ্জনাং যাগানুষ্ঠায়িনং দরয়িতা ভয়শ্ 

পরিহর্তা 1” 

যাক্ষের ব্যাথ্য। অনুসারে দূ. ধাতু বিদ্বীর্ণ করা অর্থে প্রযুফ | ইয়া শব্দের অর্থ 
অয়। ইরাং পাতি অর্থাৎ অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ কয়েন বলেই 

ইজ! দাধাতুর অর্থ দান করা। বৃষ্টি উৎপাদন করে, তিনি অনত্রদান করেন, 
তাই ইন্ছ। ধাধাতুধ অর্থ পো করা । ফল প্রদানের ছাযা। অন্ন ধারণ বা 
'শোধণ করেন বলেই তিনি ইঙ্জ। অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত হুপকর্ণের সময় 



ইন্দ্র ১৭৭ 

মৃত্তিকা বিদীর্ণ করার জন্য তিনি ইন্দ্র। অন্নকে ধারণ করেন অর্থাৎ বিনষ্তি থেকে 

রক্ষা করেন, তাই ত্বাকে ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দুশবের অর্থ সোমলতায় বস। 
সোমরস পানের নিমিত্ত যজ্ভূমিতে ধাবিত হুন বলেই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত । 
সোমরসে তৃপ্ত হন, এই জন্তও তিনি ইন্দ্র। ইন্ধ ধাতুর অর্থদীপ্তি। জীব 
চৈতন্তরূপে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে দীঞ্চ করেন বলে ইনি ইন্দ্র নামে খ্যাত। 

আগ্র্য়ন নামক মুনির মতে,--ইদঃ করণাথ্ ইন্দ্র ।, --পব্মাত্মারপে জগৎ হি 

করেন বলে তিনি ইন্দ্র। উপমন্তব নামক খধি মনে করেন, “ইং দর্শনীৎ ইন্ং 
_প্রাণীর। বিবেক অপবোক্ষভাবে দর্শন করে থাকে পরমাতীকে, সেই জন্য 
পরমাত্মা ইন্ত্র। দং ধাতুর অর্থ ভয় পাওয়া । পরযেশ্বর শক্রর ভয় উৎপন্ন করেন। 
দ্র ধাতু গত্যর্কক,--শত্রদের প্রাপ্ত হন, তাই এই দেবগ্তার নাম ইঙ্্র। যাগা- 
মুষ্ঠাতাদের ভয় দূর করে থাকেন বলেও তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ । 

উক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় ইন্দ্র শবকে নানাভাবে; নানা দৃষ্টিকোণ থেকে 
ব্যাব্যা-বিশ্লেবণের চেষ্টা কর! হয়েছে । কিন্তু সকল প্রকার ব্যাখ্যা মধ্যে ছুটি 

অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় । একটিতে তিনি বৃষ্টিদান ক'রে অল্প উৎপাদন 

করেন অর্থাৎ বৃষ্টির দেবতা, আর একটিতে তিনি পরর্ষীতআ রূপে জগৎ-্ষ্টা ও 
নিয়ন্তা। বৃহদ্দেবতায় বল! হয়েছে £ 

ইবাং দ্রণাতি য্কালে মরুত্তি: সহিতোহম্বরে | 

রবেণ মহতা। যুক্ত-স্তনেন্দ্রমুষয়োহক্রবন্ ॥১ 

যেহেতু মরুন্গণের মহিত মিলিত হয়ে মেঘ বিদীর্ণ করেন এবং মহথান্ 
রব (গর্জন) কঝেনঃ মেইজন্য তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। 

মহা প্রাজ্ঞ বমেশচন্দ্র দণ্ডের মতে ইন্দ্র শবের অর্থ আকাশ । তিনি পিখেছেন, 

“ইন্দ ধাতু বর্ষণে । ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টি দাতা আকাশ । প্রাচীন আর্ধরা৷ আকাশকে ছা, 

বরুণ প্রভৃতি নাম দিয়। উপামনা করিতেন'**** আধদিগের প্রাচীন আকাশদেব ; 

অতএব সেই আধ্জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ 

গ্রীকদিগের 290৪ নামে লাটীনদিগের 0০৮1৪ ১৮ 0০ (01-69:) নামে এ্যাংলো 

স্যাকসনদিগের মধ্যে "যত নামে এবং জার্মানদিগের মধ্যে 21০ নামে উপাসিত 

হইতেন। খখেদেও ছ্য ও পৃথিবীর উপাসনা] আছে এবং তাহারা উন্্রাদি 

সকল দেবের পিতামাতা--এক্সপ বর্ণনা আছে। “ইন্দ্র” কেবল হিন্দুদিগের নৃতন 

১ বৃহদেবন্তা--1৩৬ 

১ 



১৭৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ ক্রমবিকাশ ও উদ্ভব 

আকাশদেব, সুতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপামিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ যখন 

আকাশকে ইন্ত্র বলিয়! নৃতন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা! বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব “ছ্যু-় তত গৌরব রহিল না।” 

7:01, 4. &. 105900611 লিখেছেন॥ “নু 29 02117097115 6109 600:0068- 

8০১ 6106 902000998.01 629 08070729 04 02008106 ০: 08100989 8:00 6709 

93088017900 11086255100 01 0129 দা৪69:৪ ০: 69 00808 ০£ 1180 

10200108015 205 61501081081 9899095. 93990008815 1[007%-18 6109 80৫ 

০৫ 986616 সা1)0 8108 6009 51069073009 45808 1) 609 90000086_ ০: 

& 00218808] 10179813165769 ০1 [0088. ন্ 

. ইন্দ্র বুষ্টির দেবতা, বজ্র দেবতা ইত্যাদি উক্তিগুলি আংশিক সত্য মাত্র, রণ 

সত্য নয়। প্ররুত সত্য এই যে, ইন্দ্র সুর্য অথবা অগ্নি ভিন্ন আর কেউই নন। 

ইন্দ্র ন্ুর্যাগ্রিকু কোন একটি রূপ এবিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বেই দেখা গেছে যে 

ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম । তিনি অদ্দিতির পুত্র £ 

কিং দ খধকুণবদ্যং সহশ্রং মাসো! জভার শরদশ্চ পৃঃ ।3 
- অদিতি ইন্দ্রকে সহত্রমাস ও বহু সংখ্যক শরৎ (সম্বৎসর) ধারণ 

ক বয়াছিলেন।* 

মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন*** 1 

যুবতি অদিতি প্রমত্ত হইয়া তোমাকে প্রসব কবিয়াছিলেন।১ যং গর্ভম- 

দিতর্দধে শুচিমিন্ত্রৎ বয়োধসম্।" 

--পবিভ্র ইন্দ্রকে অদিতি গর্ভে ধারণ করেছিলেন । অর্দিতি-তনয় অষ্টমা- 

দিত্যের অন্যতম ইন্দ্র,যে সুর্ষেরই একটি অবস্থা তাতে সংশয় প্রকাশ করার কোন 

হেতু নেই। বেদের নানা স্থানে ইন্দ্রকে সর্ব বলা হয়েছে। ইন্দত্রকে প্রত্যক্ষ 
সুর্যরূপে বর্ণনা কবা হয়েছে নিমের খক্গুলিতে £ 

স স্থযঃ পর্যরূ বরাংস্যেন্দ্রো ববৃত্যান্রথ্যেব চক্র ৷ 

অতিষ্ঠং তমপশ্তং ন সগ কৃষ্ণা তমাংসি স্বিস্তা জঘান।” 
__সেই হুর্ধরূপী শেষ ইন্জ রখীর চক্র ঘূর্ণনের স্তায় নিজের তেজ চতুদিকে ঘৃণিত 

১ খখেদের বঙ্গানুবাদ--১ম, ১২৪ খকের চীক1। ২ ৬৪০০ 145 1201065---0886 54 

৩ খধর্থেদ--৪1১৮1৪ ৪ অনুবাদ--রমেশচন্ দত্ত € ধার্থেদ--91১৮1৮ 
৬ জনুবাদ--রষেশচন্র দত্ত ৭ শুরু য্ুঃ--২৮২৫ ৮ রী ১০৮৯২ 



হন ১৭৪ 

করেন । অস্থায়ী হ্তিশ্বূপ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার ইন্দ্র তাহার জ্যোতির দ্বারা বিনষ্ট 

করিয়া থাকেন ।১ 

কেতুং কৃথ্ধনকেতবে পেশো মধ্যা অপেশসে সমুষস্তিরজায়থাঃ ॥১ 

_হে জ্যোতির্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি প্রজ্ঞানরহিত, অন্ধ তমসাচ্ছন্ন জনকে 
জ্ঞানদীন করিয়া অরূপে রূপের বিকাশ দ্েখাইয়! প্রতি উষায় প্রকাশমান হয়েন।৩ 

সায়নভাস্ত অহ্থসারে এই খকের অর্থ দীড়ায়,__ রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত জীব্ষুলের 
চৈতন্য সম্পাদন করে ন্ত্ধরূপী ইন্দ্র প্রতিদিন প্রভাতে উঠছেন । 

অপর একটি খকে' ইন্দ্র সবিতারূপী অহিহস্তা এবং অবিরত জলাতা! 1: 

খতং দেবায় কৃথ্বতে সবিভ্র ইন্দ্ায়াহিঙ্ে ন রর্মংত আপঃ। 

অহরহ্র্াত্যক্ত,রপাং ক্রিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাং। 

__বুষ্টিকায়ী ছ্যুতিমান সকলের প্রেরক (সবিতা) আহি বিনাশক ইন্দ্রের জল 
কখনও বিরত হুয় না; তাহাদের আ্রোত প্রত্যহ জিতেছে । কোন্. সময় 
অহাদের প্রথম স্থট্টি হইয়াছিল ?৫ | শী 

একটি খকে ইন্দ্র আপনাকে হৃর্ধ, মন্থ ইত্যার্দিরপে আঁভিহিত করেছেন। ইন্র 
বলছেন, পু 

অহং মনুরুতবং হুর্যশ্চাহং-"" ।৬ 

__আমি মনু হয়েছিলাম, আমিই হ্ছর্য। 
বৃধের মতই ইন্দ্রের কিরণ সর্বব্যাপী এবং বৃষ্টিদায়ী । 

দিবা ন যন্ত বেতসে। দুধানাঁঃ পদ্থাসো যস্তি সবসাঁপরীতাঃ।* 

_-যে ইন্দ্রের অনভিভবনীয় রশ্মিসমূহ বৃষ্টিধারা দান করতে করতে গ্যোতমান 
হুর্কিরণের মত বেগে ধাবিত হয়। বারি বর্ষণ করেন, সেইজন্য তাকে ইঞ্জ 

বল। হয়। 

ক্ষদপুরাণের প্রভাস খণ্ডে (২৭৯ অঃ) শর্যের ১০৮টি নামের মধ্যে একটি নাম 

ইন্্র। পন্পুরাণের হৃষ্টি খণ্ডে (২০২৫৩) শক্র হুর্ধের নামান্তর । শত্রু ইন্দ্রের 
নাম। মার্কগেয়পুরাণে হূর্যই ব্রন্ধা-বিষু-মহ্শ্বর, ছুর্যই উন্ত্র। 

ত্বং ব্রহ্ম! হরিরজ সংজ্ঞতম্তমিন্দ্রঃ |” 

১. অনুবাদ--রমেশচজ্জ দত্ত ২ ধর্থো--১।৬।৩ ৩ অনুবাদ- ছুগণদাস লাহিড়ী 

৪ খখেদ--২1৩০।১ ৫ অন্গধাদ--রমেশচজ্র দত ৬ ধরেদ--৪1২৬1১ 

৭ খখেদ--১।১০০1৩ ৮ অদিতিকৃত ভুর্যস্তব--১৯৪ জঃ 



১৮০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ। 

সর্ব ও অগ্নি অভিন্ন । ভারতীয় সাধনার ধারায় এ সত্য চিবম্বীকৃত। ইন্জ্েরও 

কেবলমাত্র হূর্ধের সঙ্গে অভিন্নত। প্রতিপাদ্দিত হয় নি,-তিনি অগ্নিও। ইন্দ্র 

চূ্ধাপ্রিরপেই প্রকাশমান, এ সত্য খখেদেই পাওয়া যায়। 

যুঞস্তি ব্রশনমরুষং চরন্তং পরিতস্থৃষঃ | 
রোচস্তে রোচন! দিবি | 

-হে ভগবন্ (ইন)! আপনি মহান্ হুর্ধরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন, 

আপনি অগ্নিরপে দীপ্তিমান আছেন, আপনি বাযুরূপে বিশ্বসতৃবন ব্যাপিয়৷ 

বহিয়াছেন $ সেই আপনাকে স্বর্মত্যাদি সর্নোক অর্ডনা কন্ধেন। হ্যালোকে 

নক্ষপ্রগণ প্রকাশমান হইয়৷ আপনারই মহিম। গ্রক্কাশ করিয়! থাকে |২ 

এই খকে ইন্্র হুর, অক্ি, বানু ও নক্ষত্ত্রূপে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সর্ব- 

ছ্েবময় পরমেস্বরণে প্রতিভাত । সায়নাচার্ধ বলেছেন, নক্ষত্র ও ইন্দ্রের মৃতিতেদ 
-স্পতশ্বৈবেন্দন্ত মৃতিবিশেষভূতা রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি দ্বালোকে রোচন্তে 
প্রকাশস্তে | 

মহাভারতে অগ্নি এন্ছাম্য নামে যজ্সাংশের অধিকারী ।5 যার্কগে়পুরাণে 

সূর্ঘই জলবর্ধা মেঘরূপে জলবর্ষণ কয়ে থাকেন। 
ত্বমেব মুষ্ততঃ সর্বং রসং, ঠৰ বর্ধণায় যৎ। 
রূপমাপ্যায়কং ভাম্বং তশ্মৈ মেঘায় তে নমঃ |, 

_-তুমিই বর্ষণের নিমিত্ত সমস্ত রম মুক্ত করে দাও। তুমি উদ্ছবররূপ ধারণ কর, 
সেই মেঘরূপী কূর্ধকে নমস্কার | 

স্্ষের অশ্বেব নাম হরি? ইন্দ্রের অশ্ব ও হবি ৭ অ] স্ব বহস্ত হরয়ো»_ 

হুরিগণ তোমাকে বহন করুক । 

বিতছে|চেরধদ্ধিতাস্তঃ পশ্যন্তি রশ্মিভিঃ |" 

. শা্াঁবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে ( অন্তরীক্ষে ) বশ্মিদ্বারা বৃষ্টিপাতনরূপ কর্ম সকল 
লোকে প্রত্যক্ষ করে। | 

ইন্দ্রের দুর্বার গতি ও সূর্যের মত । 
যন্ড নাঞ্ধঃ স্ুধ্যন্তেব যম! ভয়ে ভয়ে'** | 

১ খগ্রেদ--১1৬১ - ২ অনুবাদ-_হুগাদাস লাহিড়ী ৩ উদ্ভোগপর্ব--১৬1৩২ 
ও মার্কতেয়পুরাণ-”১৭৪ অত ৫ কগ্েদ--১1৩৩।৫ ৬ ধঞ্চেদ--১1১৬1১ 

৯ বাথ .৮১1১৬1৩ "৮ এ ০৮১১২ 
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- সুর্যের ভাঁয় ধায় গতি অন্যের অগ্রাপনীক্ন'*'। 
খথেদের ৮৯৩ হৃক্তে হুর্ধকেই অভিহিত কর! হয়েছে ইন্্ররূপে এবং এই 

স্ক্তিরই একটি থকে ু র্ধরূপী ইন্ত্রকে বৃত্রহস্তা বল! হয়েছে । 
যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নদূগ! অভি হূর্ঘ। 
লর্বং তদিজ্ই তে বশে ॥২ 

হে বৃত্রহা বূর্ধ ইন্দ্র! অগ্য যত কিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাহুভূ তি 

হইয়াছ , অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে ।২ 
সূর্যের সথরশ্রি বা সপ্ত অশ্ব, ইন্দ্েরও সগ্চরশ্শি বা সপ্ত অশ্ব। ইন্ত্র সম্বন্ধে 

ঝথেদ বলছেন £ 
যঃ সপ্তরশ্রিবু ধভস্তবিষ্মান্।৩ 

যিনি সণ্তরশ্মি (অশ্ব) সমহ্িত, বর্ষণকারী ও বুদ্ধিমান। রশ্মি সমৃহই 
ইন্দ্রের প্রিয় বাসস্থান £ 

খভবে বা ইন্ত্রশ্ড প্রিয়ং ধাম ।£ 

এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন,__“ইন্্ঃ হুর্য:, খভাবে। রশ্ময়ঃ তেষাং সুরধস্ত 
প্রিয়ধামত্বং স্পষ্টম্*__ খভবঃ শব্দের অর্থ বশ্মিসমূহ, তার! বুধের প্রিয় বাসস্থান । 

শতপথব্রাঙ্ষণে ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন । মহাভারতে» ইন্দ্র হুর্ধের ১০৮ নামের 

অন্যতম | বুহদ্দেবতায় হৃর্ষের এক নাম ইন্ত্র। 

রসান্ বশ্মিভিরাদায় বায়ুনাহয়ং গতঃ সহ। 

বধত্যেষ চ যল্লোকে তেনেন্দ্র ইতি স ম্বতঃ ॥" 

__যেহেতু স্র্য বুশ্মিদ্বার] বায়ুর সহায়তায় রম আহরণ করেন, যেহেতু তিনি 
পৃথিবীতে বর্ষণ করেন, সেইজন্যই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত । 

বিষুরপী সূর্য তিন পদবিক্ষেপে ত্রিলোক অতিক্রম কবেন। ইন্দ্রও ভ্রিলোক 
অতিক্রম করেন। 

অস্যেদেব প্ররিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যস্তরিক্ষাৎ ॥” 

_-ইন্দ্রের এই মহিমা যে তিনি ছ্যালোকঃ অন্তরীক্ষলোক ও পৃথিবীলোক. 
অতিক্রম করেন। 

১ ধাথেদ--৮1৯৩।৪ ২ অনুবাদ--রমেশচন্ত্র দত ৩ খখেদ--২।১২।১২ 

৪ তাগ্যমহাজ্রান্ধণ--১৪।২।৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ--১1৬1৪।৮ ৬ বলগর্ব--৩।১৮ 

৭ বৃহ্দেবতা1--১।৬৮ ৮ দথাথেদ---১।৬১।৯ 



১৮৪ হিদ্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

» হে অগ্রি! তোমাঘ লুন্দব পতনশীল বশ্রি মরুতৎগণের মহিত মেঘকে ভাঁড়িত 

করে? কৃষ্ণবর্ণ বর্ণশীল (মেঘ। ও গজন্ন করিয়াছে এবং সুখকর ও 'ছাচ্যযুক্ত 

(বুষ্ট বিন্দুর) সহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গজ'ন 
করিতেছে ।১ 

যর্দীমৃতন্) পয়স। পিয়ানো "1৭ 

অগ্নি জগৎকে জন দ্বারা পুষ্ট কবেন । 
বৃহন্দেবতা পাথিব অগ্রিকে ইন্দ্র বলে ঘোষণ। কয়েছেন £ 

পাঁধিবে দ্রবিনোদাগিঃ পুরস্তাদ্ যস্ত কীতিতঃ ৷ 

তমাহুরিন্্ দাঁতৃত্বাদেকে তু বলবস্তয়োঃ ॥5 
বুহদ্দেবতায় মধ্যভাগ ব৷ ছ্যুলোকস্থিত অগ্নি ও ইন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ । 

বিদ্ধতে সর্বভূতৈহি যদ্বা জাত; পুনঃ পুনঃ। 
তদেষ মধ্যভাগিন্দ্রো জাতবেদ। ইতি স্ততঃ ॥ 

__সর্বভূতে বিরাজমান অথবা পুনঃ পুনঃ জাত হন, সেইজন্য মধ্যভাগস্থিত 
ইন্দ্র জাতবেদ! (বা অগ্নি) নামে সতত হুন। 

ইন্দ্র এখানে সবভূতে বিরাজমান প্রাণশক্তিরূপে স্ভত হয়েছেন । সৃর্ধ প্রত্যহ 

প্রাতে পুনঃ পুনঃ নবজন্ম লাভ করেন, অগ্নি বারংবার নবজন্ম লাভ করেন। 

মৈত্রায়নী সংহিতায় ইন্দ্র সুধাগ্রি বা প্রাণশক্তিরূপে সর্বময় । 

ইন্দ্রো ছোঠরিত্যুত ভূমিরিক্্া ইন্দ্র সমুক্রো৷ অভবৎ গভীরঃ। 
উবাস্তবিক্ষং স জনাস! ইন্দ্র! ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ ॥« 

__পৃথিবীলোক, অস্তরিক্ষলোক ও ছ্যলেক সমন্তই ইন্দ্র। 

ইন্দ্রই গভীর সমৃদ্ররূপে স্থিত রহিয়াছেন। হে শ্রোতৃবর্গ, ইন্দ্রই সমস্ত লোকরূপে 

স্থিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়। জানি।* 
বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রই বিষ্ণু- ইন্দ্রই সহশ্রশীর্যা অগ্নি । 

ইন্দ্রের স্তব প্রসংগে চেদিরাজ উপরিচর বস্থ বলেছেন £ 

অজোইব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো! বিষ্ু্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ | 

ত্বমস্তকঃ সর্বহরঃ কশানথঃ সহম্রশীর্। শতমন্যুরীড্যঃ ॥ 

১ অনুযাদ--রমেশচজ দত ২ খখেদ--১।৭৯।৩ ৩ বুইদেদবত1+_-৩।৬১ 

৪ হৃহদ্দেষতাঁ_২৩১ ৫ মৈত্রাঃ সং--১1১৪।৭৩ ৬ অনুবাদ-__ডঃ যোগেম্রনাথ বাগচী 
৭ বুহৎ সংক্তা--৪৩1৫৪ 



ইন ১৮৪ 

_তুমি জন্গরহিত, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন একক্সপ, বরাইক়পী বিষু+ 

পুরাতন পুরুষ, তুমি সর্ধহর মৃত্যু, সহম্রশীর্ধ অগ্নি, স্কতিভাজন শতমন্থ্য । 

বেদে অগ্নি সপ্তজিহযা। বুহুৎ সংহিতায় ইন্দ্রও সপ্তজিহব! | 
কবিং সপ্তজিহবং ত্রাতারমবিতারং স্থবেশম্ | 

হুবয়ামি শক্রং বৃত্রহনং স্থষেণমন্মাক বীরা উত্তরে ভবস্ত ॥১ 

-- আমি কবি, সপ্তজিহবাবিশিষ্ট, ভ্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা, শোভন বেশধারী, 

বৃ্রহস্ত1॥ উপযুক্ত সেনাবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আহ্বান করি। আমাদের বীর সম্ভান 

সম্ততি হোক। 
বৃহৎ্সংহিতার বর্ণনা অনুসায়ে ইন্দ্র হূর্যাগ্রি ভিন্ন অপর কেউ নন। ইন্ত্রই 

বিষু বিষুই ূর্ধ। স্থৃতরাং তিনি এক অদ্বিতীয় সহস্রশীর্ঘ পুরাণ পুরুষ __খথেদের 

বিরাট পুরুষ । 

ইন্দ্র রাজা--তিনি বহুবিধ দানব বধ করে থাকেন । : অগ্নিও ইন্দ্র তুল্য রাজা । 

তিনিও রাক্ষস প্রভৃতি বধ কর্তা। 

ক্ষপো৷ রাজন-ত তুনাগ্নে বন্তোরুতোষসঃ | 

স তিগজন্ত বক্ষসো দহ প্রতি |২ 

__হে রাজন্ (অগ্নি) দিনে ও রাত্রে রাক্ষলদিগকে বধ কর। হে তীক্ষমুখ অগ্নি 
রাক্ষপদিগকে বধ কর। 

খণ্েদে ইন্দ্র বিভাবন্ত্র নামে সম্বোধিত হয়েছেন ।* বিভাবস্থ অশ্নির এক নাম়। 

ইন্দ্র সহআ্াক্ষ, অগ্নিও সহল্রাক্ষঃ 

সহম্রাক্ষো। বিচর্ষণিরগ্ী রক্ষাংসি সেধতি ।৪, 

-সহম্রাক্ষ সর্ধদরষ্টী অগ্নি বাক্ষপদের ধ্বংস করেন। শুব্লযন্ূর্েদেও অগ্নি 

সহম্রাক্ষ |? 

বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্র অগ্নির একটি নাম ।* খথেদে ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি |" ইন 

যে সুর্য ও অগ্রি থেকে পৃথক নন, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। খথেদেই 
অগ্নি ও ইন্দ্র যমজ ভ্রাতা, __-পুষণ (কৃর্ধের আর এক রূপ) ও ইন্দ্রের ভ্রাতা । 

বলিখা৷ মহিম। বামি্ত্রান্ী পনিষ্ঠ আ। 

১ বৃহৎ সংহিতা ৪৩1৫৫ ২ খখেদ--১।৭৯1৬ ৩ ধখেদ--৮৯৩৫ 

৪ খাথেদ-৮১।৭৯।১২ € গুরু যড়ু১--১৩1।৪৭ ৬ বৃহদ্দেবতা--১।৯৮-১০« 

৭ ধাখেদ---৮1৬২।৮ 



১৮৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সমানো বাং জনিতা ভ্রাতর! যুবং যমাবিহছেহমাতর। ॥১ 

_হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে জন্মাহাত্ম প্রতিপাদিত হয়, তংসমূদয় 

অতিশয় প্রশংশনীয় । তোমাদের উভয়েরই এক জনক; তোমরা উভরে যমজ 

ভ্রাতা ও তোমাদিগের মাত। সর্বত্র বিষ্যমান আছেন ।২ 

“্্রাতেন্্রন্ত সথা মম 1”*__ইন্দের সহোদর পৃষা যেন আমাদের মিত্র হন। 
মহাভারতে ইন্দ্র ও অগ্নি ছুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন।৪ ইন্দ্রের বধ, অশ্ব, 

দেই প্রভৃতি সূর্ধ (বা! সবিতা) এবং অগ্নির মতই হিরণ্ময় বা হিরণ্যবর্ণ |. ইন্দ্বের 

রথ স্বর্ণনিগিত- রথে হিরণ্যয়ে বথেষ্ঠাঃ |” - ইন্দ্র হিরগায় রথে অধিষ্িত। 

বজী রথো হিরণায়ঃ |* -_বজীর রথ হিরখুয়। 

ইন্দ্রের অশ্ব সর্বচক্ষ বা সর্বপ্রকাশক _হুরয়ঃ স্ুরুচক্ষলঃ |". ইন্দ্রের অশ্বগণের 

হবিদ্র্ণ বা ম্ব্ণবর্ণ কেশর--হবিভিঃ কেশিভিঃ।৮ হরী হিরণ্যকেশ্য।।* 

অশ্বগণের কেশরই কেবল হবিদ্বর্ণ নয়, অশ্বগণও হুরিছর্ণ ।১* ইন্দ্রের দেহ স্বর্ণবর্ণ 

বা জ্বর্ণময় । ইন্দ্র বর্ী হিরণ্যয়ঃ |১১ দেব হিরণায়ঃ|১, 

ইন্দ্রের বাহুও দ্বর্ণবর্ণ _হিরণ্যবাহুঃ ।১৩ 

ইন্দ্রের বজ্র ও হিযণ্য় __যজ' স্থকৃতং হিরণযয়ং |; 

আচার্য যাক্ক ইন্দ্র, অগ্নি ও সুধকে একই দেবতার মৃত্যন্তর ব| অবস্থান্তর ব'লে 
গ্রহণ করেছেন। সেইজন্যই তিনি তিন দেবতার অধিকার ও কর্ম পৃথক পৃথক ভাবে 
নির্দিষ্ট করেছেন। ইন্দ্রের অধিকার অস্তর়ীক্ষ লোক, মাধ্যন্দিন সবন (মধ্যদিনের 
যজ্ঞ), গ্রীক্ঘকাল প্রভৃতি,_অথৈতানীন্রতজীন্যস্তরিক্ষলোকো মাধ্ন্দিনং সবনং 

গ্রীষ্ম *****1”১৭ ইন্দ্রের কাজ রস বা বৃষ্টগ্রদান, বুত্রবধ এবং বগ বা শক্তিসাধ্য 

যা! কিছু সবই,_-“তথান্য কর্ম রসান্ুপ্রদানং বৃত্রবধো যা চ কা বলকুতিরিন্দ্রকর্মৈব 
তৎ।”১৬ 

আদিত্যের অধিকার ছ্যলোক তৃতীয় সবন, বর্ষাখতু প্রভৃতি --“অধৈতান্তাদিত্য- 

১ ধখেদ--৬১।৫৯।২ ৎ অনুবাদ-্রমেশচন্ত্র দত্ত ৩ ধর্েদ--৩।৫৫।৫ 

৪ মাঃ বনপর্ব--১৩৫ অঃ ৫ ধপ্বেদ--১।২৯২ ৬ ত্র --৮1৩৩৪ 

৭ ধখেগ--১1১৬।১ ৮ এ --১1১৩1৪ ৯ শ্রী --৮৩২২৯ 

১৭ এ --৮1৬৬৪ ১১ শ্রী ১1৭২ , ৭1৩88 ১২ ত্র --৮1৬১1৬ 

১৩ তী -৮১1৩815 7 ৭1৩৪1৪ ১৪ শ্রী -৮১1৫৩1৯ ১৫ নিরুক্ত-+৭।১০।১ 

১৬ নিরুত্ত "৭১৩1২ 



উন ১৮৭ 

তক্তীনি অসৌ লোকস্ৃতীয়সবনং বর্ধা ..* 1 আদিত্যের কাজ রসদান, রশ্মির 
দারা রস ধারণ এবং যা কিছু প্রচ্ছাদন ও প্রকাশন সে সমন্তই--"অথাস্ত কর্ম 

রসাদানং বশ্মিভিশ্চ বসধাবরূণং য্চ কিঞ্িং প্রবল্হিতমাদিত্যকর্মেব তৎ 1৮২ 
অগ্নির অধিকার পাধিব গোক, প্রাতঃসবন, বসন্তকাল, গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি__ 

“অধৈতান্থগ্রিভকীন্যয়ং লোকঃ প্রাতঃসবনং বসস্তো! গায়ন্ত্রী :*- 1৮” অগ্নির কাজ 

হবি বহন, দেবতাদের আবাহন এবং দৃষ্টি বা প্রকাশ বিষয়ক যা কিছু সকলই-- 

“অথান্ত কর্ষ বহনং চ হবিঃ, আবাহনং চ দেবানাং যচ্চ কিঞ্িদ ট্রিবিষয়কম্নিকর্মৈব 

ত২।৮৪ যাস্কাচার্ধকত এই দেবত্রয়ের অধিকার ও কর্মবিভাগ যেন ক্রক্ষ-বিষু- 

মহেশ্বর রূপী একই দেবতার ত্রিরূপের পৃথক পৃথক কর্ম ও অধিকার বিন্যাস । 

ুর্ধাগ্নিরূপী ইন্দ ব্রহ্মসূশ সর্বব্যাপী __বূপে রূপে বিরাজমান, _'বূপং রূপং মঘবা 
বোভবীতি। 

রূপং রূপৎ প্রতিরূপো বভূব 

তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায় । 

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে 

যুক্তা হ্যন্ত হরয়ঃ দশাশতঃ ॥ 

সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মৃত্তি ধারণ করেন, এবং সেই 
মেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্াবা 

বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হন । তাহার রথে সহমত অশ্ব 

যোজিত আছে।" 

বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে এই খকটি মধুবিষ্ভা নামে আখ্যাত হয়েছে । মধুবিদ্যা 
অথে অম্বতবিদ্যা বা! ব্রহ্মবিষ্তা । উপনিষদের ব্রহ্মও অগ্রি বা বায়ুর মত রূপে রূপে 

বছুরূপ ধারণ করেন। 

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ইন্দ্রকে ঈশ্বর বা এরশ্ববিক শকিরূপে স্বীকার 

করেছেন। তিনি লিখেছেন, “যিনি বৃত্রের (মেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়।, বছু 
অশনি-নিক্ষেপে সেই অস্থরের (বলবান্ জলাধারের) দেহ খণ্ড খণ্ড করেন এবং 

১ নিরু্ত--৭1১১1১ ২ নিরুত্ত---*১১।২ ৩ নিরুত্ত--৭1৮২ 

৪ এ 7৭৮৩ ৫ ধারে? ৩৫৩৮ ৬ ধাখেদ-৮৬1৪৭1৪৮ 

৭ অনুবাদ--রমেশচজ্জ দত্ত 



১৮৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

চীর (কর্ম সমস্তের) পতি; খাহার প্রভাবে ক্রিয়াসমস্ত সম্পন্ন হয় (সর্বপ্র বিদ্যমান 

এশ্বরীয় বল বিশেষ)।১ 

বৃহদ্দেবতার মতে ইন্দ্র সর্যভূতের প্রাণ £ 

চতুবিধানাং ভূতানাং প্রাণ ভূত্ব। ব্যবস্থিতঃ | 
ইষ্টে টৈবাস্ত সর্ধস্ত তেনেন্দ্র ইতি স স্থতঃ ॥২ 

_চতুবিধ জীবের প্রাণরূপে অবস্থিত এবং সকলের কাম্য বলে তার নাম ইন্্র। 
শতপথ ব্রাঙ্ধণেও ইন্দ্র প্রাণশ্বরূপ £ “প যোহয়ং মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্ররঃ 9৩ 

_-মধ্ো যিনি প্রাণরূপে অবস্থিত, তিনিই ইন্দ্র। 

মহাভারতে ইন্দ্রের যে স্ততি আছে তাতেই স্ধাগ্রিন্বরূপ পরমেশ্বর ইন্দ্রের 
রূপগুণ ও কীত্তি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে । কক্রু ইন্দ্রের গ্রীতির নিমিত্ত বলছেন £ 

নমস্তে সর্বদেবে্শ নমন্তে বলস্দন ॥ 

নমুচিত্ন নমন্ডেহস্ত সহম্রাক্ষ শচীপতে। 

ত্বমেব মেঘ স্বং বাযুস্থমগ্ির্বৈদ্যুতোহত্ববে | 

ত্বমত্রগণবিক্ষেপ্তা ত্বামেবাহুর্মহাঘনম্ ॥ 

ত্বং বজমতুলং ঘোরং ঘোষবাংস্ং বলাহকঃ। 

অ্টা ত্বমেব লোকানাং সংহত চাপরাজিতঃ ॥ 

ত্বং জ্যোতি: সবভূঁতানাং ত্বমাদিত্যে। বিভাবস্থঃ | 

ত্বং বিষ্ুস্্ং সহস্মাক্ষ স্ব দেবন্থং পরায়ণম্ ||? 

_হে শচীপতে, সহম্রলোচন দেবরাজ ! তুমি বল নমুচি ও বৃত্রান্থরকে নষ্ট 

করিয়াছ।-.....তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি গগনমগ্ুলে সৌদামিনী- 
রূপে প্রকাশমান হও এবং তোম| হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া! থাকে, 
তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়! নির্দেশ করে) তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড 

ব্রজোতিম্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবন্থ *"* তুমি বিষণ তুমি রতি 

তুমি দেব, তুমি পরম গতি | 

ইন্দ্রের স্বরূপ সম্পর্কে স্ুম্পষ্ট ধারণা করা! যাবে এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে 4 

১ গোভিল গৃহ্যনথজ--পৃঃ ৩৪*, পাদটাক। ২ বৃদদদেবতা-২।৩৬ 
৩ শতপথ ব্রাঃ--৬।১১ 9 ব্দাদদিপর্ব--২৫।৭-৮। ১*-১৩ £€ অনুবাদ--কালীপ্রসন্ন সিংহ 



ইন ১৮৯ 

ইন্্র যে স্ূ্ধাগ্রিরই নামান্তর বা রূপান্তর, এ সত্য বৈদিক ও পরবৈদিক গ্রস্থরাশির 

মধ্য থেকেই হ্থু-্প্টভাবে প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠবে, ইন্দ্র যখন হুরধাগ্লিরই 

একটি রূপ, তখন তিনি কোন অবস্থার ূর্য বা অগ্নি? মেঘহননকারী, বৃষ্টিদাতা, 

বন্রধারী ইন্্র কুর্ধীগ্রির একটি বিশেষ শক্তির প্রতিভূ ; যে শক্তি ভূলোক থেকে জলীয় 

পদার্থ শোষণ ক'য়ে মেঘ হ্ত্ি কবে এবং নেই মেঘকে বারিবিন্দুতে পরিণত কবে 

পৃথিবীকে শশ্যস্ামগা ক'রে তোলে সেই শক্তিই ইন্দ্র নামে অভিহিত হয়েছেন 
বেদে-পুস্বাণেক।ব্যে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন, “ইন্দ্র কূর্ষ--"কিন্ত তিনি 

প্রতিদিনের কূর্ধ নছেন, কারণ তিনিই বৃষ্টির দেবতা । '**হছ্যের যে শকি দক্ষিণায়ন 

আরম্ভ দিনে বৃন্নদাতারূপে প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্্র। সে দিনের প্রত্যক্ষ 
হুর্ষের নাম বিবন্বান। ইহার পর দিন ইন্দ্র যজ্ঞ হইত" 1”১ আমর! মনে করি 

ুর্যামির বর্ষশশক্তিই ইন্দ্র নামে পুজিত। ূ 

বৃত্রবণধের তাশুপর্য--ইন্্র-বুত্র সংঘর্ষের তাৎপর্য ফি ? এ সম্বন্ধেও নানা মুনির 

নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বৃত্র বৃষ্টি নিরোধক শক্তি অর্থাৎ বৃষ্টিপতনে 
বাধাস্থ্িকারী প্রার্কৃতিক অবস্থা -:1982200. ০1 :০008:$ (25০30591)॥ আবার 

কারে! মতে বজের দেবতা --৪০৫ ০৫ 8৮051: (9588ঞ)। ডঃ অবিনাশচন্ত্র দাস 
বৃত্র অর্থে বুষ্টিহীন মেথকে বুঝিয়েছেন । ইন্দ্র কর্তৃক বৃহ্বধের তাৎপর্য তিনি বিস্তৃত- 
ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ “০165 90:989069. 0195858 ১101) ০৪:৪0:98] 
60৪ ৪৮ 10 606 28105 8988020 86687 6109 1506 095৪ ০ 90000091 500 

প্াজ৪ 000৪ 000 &3 ড1858:010% 0: 00010110200... 

[77009155105 আ9:9 10950185018 10 9010108£ ৪00 919 80039. 

610089 620 808065 10: 00161556105 6109 9591698. 1005 58110816851 

09001861020 6008 09238 60 1001 0030. 6139 :5%10-চ51012190101108 01009 

সা16 09610108 00৫০ 12০01 ৪00 10 (8090 26£89:060 6106100 9৪ 0৪ 

"006 01 &11 10180701919 €00 608 12080 08089 ০01 6061: 800891108 5100 

018:95৪. ৮16৪ 6008 88300090. 008,1650190% 1010 10. 6109 9598৪ ০ 

810989 70901019 110 610002)06 608৪6 16 6৪ 108) 100 ৪৪ আ161-1)010- 

108 605 25105 অ1610 6005 0:61109:969 001908 01 60100606108 60900. 

[6 ৪৪, 609:81075 68860618117 10699898560 10506 6105 ৪10 01 & 

০০৮৩:৪]) 000+ 0০ 00010 006 0015 00010692806 6105 511 1070- 

80968 83820186070 ১05 606 10511081 0061৪ 01 6106 091120000 01635101064 

১ বেদের দেবত| ও কৃটিকাল, পৃঃ ১*২-১* 



২৯০ হিদ্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

৪00 9511-0010062 ৬1628, 006 8180 580001810 101009 2981181708 6106 

9806156 8697৪ 800 609 ৪210 800 10910) 811 80%910060 410 018 

91000 10029. 900) & 0059:101 £০০ ৪ 006 10108 11010688708 00- 

01909059790. 176 দা&9 61069 8:986 দা19109: 01 68 101)01006110016 আ10০ 

৪9৪ ৪8990 60 2900 00010 6106 910009 সা161) 1018 06801)7 জ98510010 800. 

009: 0070 28105 0: 6109 10920156 01 088869 800. 0081.১ 

ডঃ দাস ইন্্র-বৃত্র সংঘর্ষের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছেন । অপর একন্থানে 

তিনি বলেছেন যে, বুত্র অন্ধকারের দানব--092507) 01 08:100985 এবং সুধের 

এক মতি ইন্দ্র অন্ধকারের দানবকে হত্যা করে আলোক আনয়ন করেন ।২ 
ডঃ দীসেরর বক্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি ইন্দ্র বলতে ব্রার সুর্ধকেই 

বুঝিয়েছেন $ যদিও স্পষ্ট করে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি। 

কিন্ত অধিকাংশ পণ্ডিত “বৃত্র শব্ধে মেঘকে বুঝিয়েছেন । তাঁদের মতে 

বুত্রেরই অপর নাম অহি। অবশ্য থখথেদের কোন কোন স্থলে বৃত্রকেই অহি 

বলা হয়েছে । থথেদের অনুবাদক এবং টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেনঃ 

«মেঘের নাম বৃত্র বা হি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়। বৃষ্টি বর্ষণ 
করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া খখেদের খধিগণ উপম! ও কল্পনাপুর্ণ কবিতা 
লিখিয়াছিলেন, তাহা! হইতে পোরাণিক বৃত্র অন্থুয়ের গল্প উৎপক্ন ।”৩ 
পণ্ডিত দুরগাদাস লাহিড়ী ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে নানাবিধ অর্থ করার 

চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “বুত্র নামক একজন অস্থর ছিল? ইন্দ্র যুদ্ধ 
করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। অন্ত অর্থে ইন্দ্র শবে হ্র্ধ বোঝায় । বুত্র-কু 
ধাতু হইতে উৎপন্ন । উহায় অর্থ আবরণ। সে হিসাবে 'বুত্র' অর্থে হুর্যের 

আবরক যে মেঘ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে । ৃর্ধরশ্মিসম্পাতে--উত্তাপে পৃথিবী 

নবজীবন লাভ করে) তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজস্তসমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। 

বৃত্ত অর্থাৎ মেঘ, সূর্যকে আবৃত করিয়া, পৃথিবীতে তাহার রশ্মির ও উত্তাপের 
গতিবোধ করে। তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় । এইরূপে 
এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের বা হূর্ধের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা 

বৃত্রের বা মেঘের অবিরত ছন্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য আবৃষ্য 

হইয়! পড়েন ১ পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্প হয়। এইভাবে ক্রমাগত স্ছর্ধরশ্টি বা 

১ ৪৫৮১০ ০)এ:৪, 0885 59 ২ 8৪৮5৫১০ 5010016+ 0566 455-56 

৩ খগ্থেদের বঙ্গানুষাদ, ১ম খও, পৃঃ ৭৩, ১1৩২১ খকের টীকা 
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উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষলতা, এমন কি প্রাণী পর্যন্ত গতজীবন হয়। 

যাহা হউক, এ সংগ্রামে অবশেষে সুর্ধরশ্রিই প্রতিষ্ঠা্বিত, ইন্দ্রই জয়লাভ করেন। 

বুত্রনিহত অর্থাৎ মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয় । তখন পুনরায় ইন্দ্রের 

সূর্যের) গৌরব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। শক বিধ্বস্ত হওয়ায়, তাহার এইরূপ 
জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্ধিত হয় ।”১ 

দুর্গাদাস ইন্দ্রবুত্রসংবাদের আর একপ্রকার ব্যাখা করেছেন, “কিস্তৃ'**ইন্দর 

শবে ঈশ্বরকে বুঝায় । তিনি আলোকদাতা* তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্মের, 

সকল সত্যের আধারস্থল। সক্ষেপতঃ তিনি সংশ্বরপ। সে. অর্থে বৃত্র--সকল 

অসদবৃত্তিব অনর্থের জনক | এ দুটিতে লদসদ্বৃত্তির ছন্দই ইন্দ্রের ও বৃজ্ধের যুদ্ধ ।”২ 

ইন্্র অহি হস্তা। তিনি অহি নামক অস্ুরকে নিহত্ব করেছিলেন । 
অহন্হিং পর্বতে শি্িয়াণং হষ্টান্মৈ 

বজং স্ব্ং ততক্ষ । 

্রাশ্রা ইব স্যন্দমানা অঞ্জঃ 
সমুদ্রং জগ্মযাপঃ ॥৩ 

_ইন্দ্র পর্বতাঙ্িত অহিকে হনন করিয়াছিলেন, স্ব্ট। ইন্দ্রের জন্য স্দূধপাতী 
বজ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; (তৎপর) যেরূপ গাভী সবেগে বংসের দিকে যায়, 

ধারাবাহী জল সেইবূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল ।* 
যদিন্দ্াহন্ প্রথমজামহীনামান্সায়িনামমিনাঃ প্রোতমায়াঃ। 
আঘ্ সুর্য, জনয়ন্দ্যামুাসং তাদিত্ব! শক্রঃন কিলা বিবিৎসে ॥ 

যখন তুমি অহির্দিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি 
মায়াবীদিগের মায়! বিনাশ করিলে পর সুর্বও উষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়! 

আর শক্র রাখিলে না ।5 

খথেদের প্রথম মগ্ডলাস্তর্গত ছাত্রিংশৎ হুজের পুর্বোন্ধত পঞ্চম খকে বৃত্রকে 
সুম্পষ্টভাবে অহি আখ্যা দেওয়া হয়েছে । অহি শব্দের সাধারণ অর্থ সর্প। কিন্ত 

সায়নাচার্ধ অহি শবের অর্থ করেছেন মেঘ ।+ বুত্র শব্দের অর্থ সায়ন কখনও 

করেছেন শক্র”ৎ কখনও মেঘ। যাক্ষের মতে অহি শবের অর্থ অস্তরীক্ষে 

১ বেদে ও তাহায় ব্যাখ্যাঁ-পৃঃ ৭১ ২ তদেব ৩ খথেদ--১।৩২।২ 

৪ অনুবাদ রমেশচজ্ দত ৫ খখেদ--১।৩২৪ ৬ জন্গুবাদ--তদেব 

৭ খাকের ভাস্ত-”-১1৩২।১, ২৯ 9 7 ২১২1২, ৩ প্রভৃতি ৮ খকের ভাকক---১২৩৯ 



১৯২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বিচরণকারী --“অহিবয়নাদেত্যন্তরিক্ষে |”) কখনও সাগন বৃ্টী নিরোধক 

দানবকেই বৃত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন । একস্থানে তিনি লিখেছেন * “পুত! বৃত্ে 

জীবতি সতি তেন নিরুত্ধ। মেঘস্থিতা আপো৷ ভূষৌ বৃ! ন ভবস্তি। তদানীং 
নূণাং মনঃ বিদ্ততে। মতে তু বৃত্রে নিরোধরহিতা আপো৷ বৃত্রশরীরমৃললজ্ঘা 

প্রবহস্তি। তদা বৃষ্টি পাতেন মহুত্যাত্তত্যস্তি ইত্যর্থ £।”-- পুবাকালে বৃত্র জীবিত 

থাকায় তার ছার! নিরুদ্ধ মেঘস্থিত জল ভূমিতে বধিত হোত না। সেই সময় 
মন্থদ্গণের মনে হয়েছিল কৃত নিহত হুলে অবরোধ রছিত জল বৃত্রের শরীর লঙ্ঘন 
ক'বে প্রবাহিত হবে, অর্থাৎ বুষ্টিপাতে মন্ুম্যগণ তৃপ্ত হয় । 

আচার্য ঘোগেশচজ্্র লিখেছেন, “বু ধাতু হুইতে বৃত্র শব নিপ্ন্ন হুইয়াছে। 
'ঘে পৰিবুতি করে ব্যাপিয়। থাকে সে বৃত্র ।”২ 

যাক্ষের নিরুক্তেও বৃত্র শব্দে অর্থ মেঘ। যাক্ক খণেদের (১।৩২।১০) খাকৃটি 

স্উদ্ধৃত করেছেন £ 
অতিষ্স্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্। 
বৃতন্ত নিন্তং বিচরস্ত্যাপে। দীর্ঘং তম আশয়দিক্্রশক্র; ॥ 

স্পপ্থিতিরহিত বিশ্রীমরহিত মধ্যে অর্থাৎ অন্তীক্ষে অবস্থিত জলের মেঘাখ্য 

শরীর বিধাতা স্থাপন (নির্মাণ) করিয়াছেন ; জল মেঘের নিয়গমন £€দেঁশ জানে, 
ইন্দ্র শত্রু (বৃ) দিগবব্যাপী দিগন্তব্যাপী অন্ধকার বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করে |& 

অন্থবাদক এখানে বৃত্রকে মেঘরূপেই গ্রহণ করেছেন। নিরুক্তকার বৃত্র শব্দের 

তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন, “তহৎ কো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তা- 

্বাষ্টোহন্থর ইত্যৈতিহাসিকাঃ1” 

-ল্তাহা হইলে বুত্র কে? মেঘই বৃত্র-_নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন। 
এঁতিহামিকগণ বলেন -বৃত্র অসুর তৃষ্টার পুত্র।' যাস্ক ঠিকই বলেছেন যে তৃষ্টার 
পুত্র বুত্র ও ইন্দ্রের সংঘর্ধ রূপক কাহিনী । 

অপাং চ জ্যোতিষশ্ মিশ্র ভাবকর্মণে! ব্ষকর্ম জায়তে। 

তন্রোপমার্থেন যুন্ধবর্ণা ভবস্ত্যহিবন্ত, খলুমন্ত্রর্ণ 

ব্রাহ্মণবাদাশ্চ বিবুন্ধ্যা শরীরস্। শ্রোতাংপি নিবারয়াঞ্চকার | 

তশ্থিন হতে প্রসস্যন্দিরে আপক্তদভিবাদিন্তেষর্গ ভবতি ॥* 

১ নিরুজ্ঞ--২1১৭।৫ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টকাল-_পৃঃ ১১৫ 
৩ জন্থবাদ-অমরেশর ঠাকুর ৪ নিরুস্ত-_-২।১৬1১০ ৫ অনুবাদ -অম:রহ্বর ঠাকুর 

৬ নিযুক্ত--২।১৬।১, 
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_-জল এবং বিশ্ুতের মিললক্রিয়া হইতে বর্ষণক্রিয়া সঙ্জাত হয়) এইরপ 
হওয়ায় যুদ্ধবর্ণনা যে আছে তাহা রূপক কল্পনায় । বৃত্র শবের ন্যায় অহি শষ 

সমন্থিত সন্ত্রবাক্য এবং ব্রাহ্মণবাক্য আছে । বৃত্র শরীরের বিশেষ বৃদ্ধি ভ্বারা! জল- 

প্রবাহ নিক্ুদ্ধ করিয়াছিল, বৃ নিহত হইলে জল প্রবাহিত-_এই অর্থের প্রকাশক- 
বর্তমান খক্।+ 

ইন্দ্রের উপাখ্যান যে পরোক্ষ বর্ণনা বা রূপক, ব্রান্গণ গ্রন্থে তা স্পষ্টভাবেই 
উল্লিখিত হয়েছে । “স যোহয়ম্ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্ঃ | তান্ এষ প্রাণান, 
প্রধাতঃ ইন্ড্রিয়েন এন্ধ। যদ্ এন্ধ তন্মাদ্ ইন্ধঃ। ইন্ধে! হ দৈ তমিন্ত্র ইতি আচক্ষতে 

পরোক্ষম। পরোক্ষ কাম! হি দেবাঃ।২ _ইহাদের মধ্যে যিনি মধ্যপ্রাণ, তিনি 
ইন্দ্র। তিনি মধাস্থ হইয়া প্রাণিবর্গকে প্রজ্জ্লিত করিয়াছিলেন । ইন্ধন শ্বরপ হওয়ায় 

তিনি ইদ্ধ। ইদ্ধকেই পরোক্ষ ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবর্গণ পরোক্ষপ্রির 1৩ 
বৃত্র শব্ের বুৎপত্তি সম্পর্কে নিরুক্তকার লিখেছেন, প্বৃজো বৃণোতের্বা বর্ততে 

ৰা বর্ধতে বা যদবৃণোত্তদ্ বৃতরন্ত বৃতরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে, যদবর্ধত তদ্ বৃত্রস্ত বৃত্রত্বমিতি 
বিজ্ঞায়তে 1”+-_ বৃ বৃ অথব৷ বুধ ধাতু থেকে বুত্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আচ্ছাদন 
হেতু, বর্তমান বা বিচরণহেতু বা বর্ধনহেতু বৃত্ধ শবের বৃত্রত্ব । 

মেঘ অন্তর্নীক্ষ আচ্ছাদন করে, অস্তরীক্ষে বর্তমান ছ্বাকে, অস্তরীক্ষে বিচরণ 

করে, বর্ধিত করে _সেইজগ্য মেঘই বুত্র। বেদের নানাস্থানে বৃ্সসম্পকিত বিবরণ 

থেকেও বৃত্রের মেঘ রূপত্ব আভাসিত হয়। একটি খকে দেখা যায় ইন্দ্র বৃত্রকে 

পর্বে পর্বে বিভক্ত করেছিলেন -_ 

যদন্ত মন্থ্যরধবনী হ্বিবৃত্রং পর্বশে! রুজন্। 
অপঃ সমুদ্রমৈরয়ৎ ॥* 

-ঘখন ইহার ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ করতঃ শব্ধ করিয়াছিল, তখন 
তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন ।৬ 

পর্বে পর্বে বা স্তভবকে স্তবকে সঙ্জিত মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন করেছিলেন ইন্দ্রদেব । 

তাতেই বৃষ্টিধারা পতিত হয়ে লমৃদ্রীভিমুখী হয়েছিল। 
বুত্র আর অহি যে একই বস্তকে বোঝায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাগ্ডামহাবাদ্ষণেক, 

একটি মন্ত্র থেকে--“ইন্দো বৃত্রায় বস্তমুদচ্ছৎ তং যোঁড়শভিভা গৈঃ পর্যসুজৎ ।”* 
১ অনুধাদ--তদেষ ২ শতপথ ব্রাক্গণ--৬।১।১ ৩ অন্ুযাদ-_জাকবী চক্রবতী 
৪ অনুযাদ--তদেব ৫ খরখেদ--৮৬।১৩ ৬ জন্বাদ-_রমেশচন্ দত্ত 

৭ তাঙানহাক্রাঙ্ষণ--১এ৫।২২ 

১৩ | 
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_ইঙ্্র বুন্রকে হতা। করার জন্ত বস্ত্র গ্রহণ করলেন । বৃত্র তাকে ষোল পাকে 

বেষ্টন করেছিল। 
এই মন্ত্রটর ব্যাখ্যায় সায়ন লিখেছেন, “তং বুস্াহথরঃ ফোড়শতিঃ যোড়শসংখ্যা- 

কৈর্ভাগৈ: সর্পশরীরৈঃ পর্যভূজৎ পর্যবে্য়ৎ আবেছিতবান্।” -_বুত্র তাকে যোল 
ভাগ র্পশরীবের দ্বারা বেষ্টন কষেছিল। 

বৃত্রকর্তক ইন্দ্রের যোলপ্রাকে আবেছ্িত হওয়ার কাহিনী কৃষ্ণঘজুর্বেদেও 

'আছে।১ কুগুলীকৃত মেঘ দেখে খধিকবিগণ অহি বা সর্পকল্পনা করেছিলেন 
এবং কুগুলীকৃত দেহ অহি ব! বৃত্র পাকে পাকে ইন্দ্ররূপী হ্বর্কে আবেষ্টিত 

' করেছিল এরূপ কবি-কল্পনা অসঙ্গত বোধ হয় না। 

ইন্দ্র ও বৃত্রের সংগ্রাম সম্পর্কে 2661৮ লিখেছেন, “80৫. 10. 6009 850 
8£88 আ090 609 9910 00008 9:89 09020100880, 16 ৪৪ ৪0 1098 
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[017-এর মতে বৃষ্টি নিরোধক শক্তিই বৃত্রঃ আব বর্ষণের উপযোগী 

প্রাকৃতিক শক্তি বা অবস্থাই ইন্দ্র। 7:০৫. 71119052008 ইন্দ্র ও বৃত্র সম্পর্কে 

, কিঞ্চিৎ নৃতনতর ব্যাখ্যা দেবার প্ররয়াসী হয়েছেন। তার অভিমত শীতকালে 

বর্ণের অনুপযোগী অবস্থাই বুক এবং বসন্ত বা গ্রী্মের ূর্ধ,-_যিনি হেমস্টে 
বারিদান করেন, তিনিই বুত্র। [76 88568 61088 8129 86298128801 00088 

800. 6106 19818070016 1150150 90010621989 89 56 6061 1069 

16551 10 6109 10686 5 61786 6005 90709706701 60051 দা৪69]৪ 19 609 
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১ কুক বজুঃ--৫1২৬ ২ (0.5.7..5০01 ৬০ 0585 96 
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401 ভু ৮1:5006065 61056 ভাচছে। 10108 906158 609 10দ্ছ 00 800৩ 
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পূর্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্র কৃত্রকে নব নবতিবার অর্থাৎ নিয়ানব্বই বার 
অথবা নয়গুণ নবতি অর্থাৎ ৮১* বার বধ করেছিলেন।২ সুতরাং বৃত্র বনু সংখ্যক 

বেদে ও বহুস্থানে বহবচনাত্মক 'বৃত্রগণ" শব বাবহত হয়েছে, প্রতি বৎসরই ইন্ু 
বুত্রবধ করিতেন। এই কারণে বলা! হইয়াছে, বৃক্র এক নহে অনেক ।”৩ 

আকাশ আচ্ছিন্নকারী অথব! স্থ্ধ আবরণকারী মেধই বৃত্র। যে মেঘ ্র্ধবা 
াকাশকে আবৃত করে অথচ বাঁৰিবর্ষণ করে না সেই কুগুসীকৃত সর্পাকার মেঘই 
বৃত্ধ বা অহি। মহাভারতে পুয়াণে ত্বষটার যজ্ঞাগ্রি থেকে বৃত্রের উৎ্পত্তি। শ্রীম?্- 

তগবদ্গীতায় শ্রীতগবান্ বলেছেন, কর্মপ্রবতিত যক্জ 3েঁকে পর্জন্য বা মেঘের সৃষ্ট 

হয়,_-মেঘ থেকেই বৃষ্টি,__বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীবের প্রাণধারণ সম্ভব হয়। 

অন্নাদ্ ভবস্তি ভূতানি পর্জন্যদন্নস্ভব$। 
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞ: কর্মসমুত্তবঃ ॥* 

ু্ান্মির প্রদীপ্ত তেজ থেকেই মেঘের স্থষ্র এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
পদ্পুবাণে বুত্রের যে বর্ণনা আছে, তাতে বৃত্রকে মেঘ বললে অযৌক্তিক বোধ 

হবে না। 
তশ্মাৎ কুণ্তাৎ সমূৎপনে। হুতাশনমুখাদপি ॥ 

কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ পিঙ্গাক্ষো ভীষণাকৃতিঃ | 

দগ্রাকরালবক্ত_শাস্তে! জগতাং ভয়দায়কঃ ॥ 
মহাচর্বাবিকো। ঘোরে খড়গা চর্মধরস্তথ! | 
সব্বাঙ্গ তেজসা দীপ্চো মহামেখোপমবলী ॥৭ 

যজ্জকুণ্ডের অগ্রির শিখা থেকে জাত কষ্ণাঞ্জনতুলা, পিঙ্গল অক্ষিবিশিষ্ট 
ভীষণাকতি, তেজোদ্দীপ্ঘ মহামেঘতুল্য বৃ্ধ মহামেঘ ভিন্ন আর কে? শতপথ ব্রাহ্মণে 

কৃজ্জ শব্দের যে তাৎপর্য বিশ্লেধিত হয়েছে তা! থেকেও বৃত্রের স্বরূপ উদঘাটন সহজতর 
হয়েছে । 

১:161181970 ০£ 0136 ৬৪৫৪. _-3199228.510+ 72986 177 ২ ধাথেদ---১।৮৪।১৩ 

৩ বেদের দেবতা! ও পৃকৃষ্টিকাল_$১*৫ ৪ গীতী-৩১৪৫ ৭ পদ্ম পুঃ ভূমিখও-__২৪।৬-৮ 
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“বৃত্রো হ বা ইদং সবং বৃত্ব! শিষ্যে। হদদিদমস্তত্েণ ভাবাপৃথিবী স ঘদিগ্ং লর্বং 

বৃস্থা৷ শি্ে তন্মাদ্ বৃত্র! নাম ।”১-_বৃন্ধ এই সমস্ত আবৃত কারে বর্তমান ছিল । 

ছ্যুলোক (হর্স) ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থান অর্থাৎ আকাশ আবৃত ক'রে থাকে বলেই 
তার নাম বৃত্র। 

পুরাণেও বৃত্র ন্বর্গ-মর্ত আবরণকারী । 
ততঃ স বজেণ যুতো৷ দৈবতৈরভিপূজিতঃ। 
আসসাদ ততে। বুত্রং স্থিতমাবৃত্য রোদ্বসী ॥২ 

তখন সেই ইন্দ্র বজলাত ক'রে দেবতাদের ছারা পৃজিত হয়ে হ্র্গম্ড 
আবরণকারী বুত্রের অভিমুখী হয়েছিলেন। 

আকাশ ও পৃথিবী আবরণকাৰী মেঘ ভিন্ন আর কোন বস্তকেই বৃত্র বল! সম্ভব নয়। 

মেঘরূপে বুত্র আকাশ আবৃত করে, সূরালোক আবৃত কষে_মর্ডের আলোক স্নান 

করে আবরণের কাজ করে,- আবার কুয়াশারূপে পৃথিবীকেও আবৃত করে। 

স্থৃতরাং বৃত্রকে অন্ধকারের দানবরূপে গ্রহণ করলেও অসমীচীন হয় না। হূর্ধ বা 

সূর্ধাপ্সির যে শক্তি বৃতীরোধকারী দানব বৃত্রকে হনন করে বৃষ্টি আনয়ন করে থাকে 

তিনিই ইন্দ্র । 
শ্রীঅরবিন্দের মতে ইন্দ্র মান্গুঘের মানসিক শক্তি । ইন্দ্রকে মানসিক শক্তিরূপে 

বর্ণনা করলেও ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক তিনি অন্বীকার করতে পারেন নি। 
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কোন কোন পণ্ডিত ইন্দ্র ও বৃত্র সংবাদে ইতিহাসের ছায়াও খুঁজে পেয়েছেন। 

আর্ধ ও অনার্ধের সংঘর্ষ ইন্ত্র ও কৃত্র সংঘর্ষের অস্তরালে লুক্কাফ্লিত বলে কোন কোন 

পণ্ডিত ধারণা করেছেন। “ইন্দ্র ছিলেন শ্বেতকায় আধ্জাতির একজন মানবীয় 
নেতা. যিনি ভারতব্াঁয় আদিম অধিবাসীপ্দিগের সহিত যুদ্ধার্দি করিয়া ভারতে 
আর্জজাতির প্রাধান্ত হপ্রতিষিত কবিয্লাছিলেন। এই হেতু পূর্বকন্পীয় আর্ধসমাজে 
ইন্দ্রের স্মৃতিপূজা ।যাহার এক নাম ইন্দ্র) চলিয়া আসিতেছিল ।”£ 

“এই ইন্্রেপাসকগণের সহিত কৃত্রগণের (অস্থ্রপক্ষীয় এক ধর্মসম্রদায়ের) যে 
১ ১ শতগধ ব্রাঃ-১1১৩৪ ২ পক্স পুত, হি খণ্ড--১৯।৮২ ও 0 ০৮ ড০৫৪-_-2886 64 

৪ ভারতবর্ষ ও বৃহ্ত্তর ভারতের পুরবৃত্ত- উপেন্্রনাথ বিখবাসঃ পৃঃ ৭ 
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বিবাদ বিসম্থাদ বহুকাল ধরিয়া চপিয়াছিল এবং যে বিরোধের পরিণতিস্বরূপ 
ইন্্রোপ/সকগণ জয়লাভ করিয়। ভারতবর্ষে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন-_তাহাই 'ইন্দ্র-বত্্ বিরোধ" নামে সংরক্ষন করা হইয়াছে ।”১ 
কেউ কেউ আবার আর্জাতি ও সেমেটিক জাতির সংঘর্ষের সন্ধান পেয়েছেন 

বৃত্রান্থর ও ইন্দ্রের সংগ্রামে । রমানাথ সরহ্বতী তার সম্পাদিত খখেদের প্রথম 

মণ্ডলের ৩২ সুক্তের টীকায় লিখেছেন , “এই কুক্তে ইন্দ্র কতৃক বৃত্রান্থৃয বধ বর্মিত 
হইয়াছে । বৃত্র একজন আসিরীয় দেশী দলপতি । পারস্ত গ্রন্থ আতেন্তাতে 

লিখিত আছে যে, বৃত্রান্থর বাছ নগরের (81০2) সমস্ত আর্ধভূমি 
(41908) একেবারে জলশ্ন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া অধ্বিশূর নানী 

দেবীকে জয়ের নিমিব্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ হন্ন। বৃত্ত 

তথাপি নিজ কু-চক্কে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্তৃক সবংশে নিপাতিত 

হয়। যদ্পি এইরূপ সংগ্রাম ঘটিয়৷ থাকে, তবে তাহ। অবশ্যই আধঙ্জাতি এবং 

সমিতিক জাতির মধ্যে ঘটিয়! থাকিবে ? যেহেতু ইন্দ্র এই আর্ধদিগের রক্ষক এবং 

বুত্রান্্র সমিতিকদিগের দলপতি । সেই ঘে।র যুদ্ধে জয়লাঙ্চ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবকে 

“বৈরেথ -স্্ উপাধিতে 'জেন্দ _আবেস্তা'য় উচ্চৈঃরৰে কীর্তন করা হইয়াছে । 

জেন্দাবেস্তান্তর্গত “বহ্তাম যহৎ' সমস্তই বেবেখ সর ইন্দ্ের স্ক:ততে পরিপূর্ণ । ইহাতে 
ইন্্রকে অহিদক (বেদের দাসঃ অহিঃ) বল! হইয়াছে । ***..বৃত্রান্থার আর্ধকুলের 

ঘোর শক্র ছিলেন এবং তাহার বধের পর যেন আর্ধগন নৃতন প্র(তঃকাল এবং নুতন 
আকাশ দেখিতে পাইলেন । বুস্রান্থরের উৎপাতে আর্ধগণ যেন বিপদের তিমি 
আবৃত ছিলেন ।**-...পারন্তের রাজ! সাইরস (০1৪) যেমন টাইণ্তীস নদীর 
প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়! ব্যাবিলন নগর জয় করেন, বৃত্রান্থয়ও বোধহয় সেইগ্রকার 

আর্ধভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ।” 
এইরূপ ব্যাখ! নিতান্তই কষ্টকল্পনা৷ বলে মনে হয়। ইন্দ্রপী সুর্ধান্মি বিশেষ 

প্রাক্কৃতিক অমঙ্গল নাশ করে বুট্টি এনে দিতেন । এই ঘটনাই খখেদে রূপকের 

আশ্রয়ে বণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে নান৷ প্রকার কাহিনী (5,5৮৮) গড়ে 
উঠেছে। বৈদিক কবি একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যকে কাব্য-বপ দান কয়েছেন। 

পরবর্তীকালে পুরাণে-কাবো ইন্দ্র সম্পর্কে কত কত গল্পকথার স্যর হয়েছে তার 
হিসাব রাখ! সহজ নয় । এই ইজকাছিনী তাক্ষতবর্ধ ছাড়িয়ে পারন্ড ও অত্যান্ত 

১ তদেৰ 
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দেশেও প্রসারিত হয়েছে । বৈদিক গ্রন্থে বণিত ঘটনার প্ররুত তাৎপর্য বিশ্বত 
হয়ে পুরাণকার কাবাকার কত কত মনোহর আখ্যায়িক। কাব্যকথার অবতারণা 

করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণের রাম-বাবণের যুদ্ধ ইন্দ্র 
ও বৃত্রের যুছ্ছেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।১ 

ম্যাক্স্মূলবের মতে বেদের বৃত্রবধ কাহিনীই শ্রীক্ মহাকবি হোমারের রয় 
যুদ্ধের কাহিনীর মূল। তাঁর মতে বেদের সরমা উয়যুদ্ধের 75197, বেদের পাণিগণ 
(50718) ট্রয়ের পারিস (65178) নাম পরিগ্রহ করেছে । আচার্য যোগেশচন্দ্ 

লিখেছেন, «খখেদের বৃজ্জ গ্রীক পুরাণে হাইড়া ( ল59:% »* সমূদ্রসর্প )। 
হারকিউলিস হাইড বধ করিয়াছিলেন ।3 

খথেদ যে পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাঁশ নেই। 

বৈদিক কৃষ্টি পরবর্তীকালে এয়া ও ইউরোপের নান। দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
বৃত্র ও অহি বধের উপাখ্যান ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে যেমন বহু বিস্তৃত হয়েছিল, 
তেমনি ইবান, পারস্য, গ্রীম্ গুভূতি দেশেও প্রসারিত হয়েছিল। 41, 7৪- 

ড1008829 11) 91561 18910158 19108009) 6108 0788070 ভা1010)0 020.81098 16৪. 

₹198100 আ16, 16৪ 9011.”৩ 

11850)0116: লিখেছেন, “7306 1১881065 86:96:08) 62066 1৪ 81206100: 

808 ০0010009760 25 [79:99198 500 109 (1189 19:08:08) 1৪ 1000 ০0৫ 

20108008100 1305 10110079... 71108 8900100 008 £9 10001) 05 609 1091709 

01 0160:08, 0108 63806 ৪০0)১59 ] 170611959, 01 605 6010 1165. 

[0096 8106 69010 21615 ৪0০010 16-8000982 10 6106 8108109 ০01 & 0£ 
10660 206 907])7185 09.. 6008 6 01900৩7 10 185750158 609 
10605 01 0:602058 €& 71981 $116510870, 

ঝমানাথ সরন্বতী লিখেছেন, "প্রাচীন গ্রীকৃদিগের “জিয়স+ দেবতার সহিতও 
অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া! থাবেন। ইন্দ্রের ম্যায় জিয়সও বজ্্রধারণ 
কনিতেন |... জিয়সের পুত্র “হিকেটস্” পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্জ প্রস্তত করিয়া 

দিয়াছিলেন এবং তাহাতে টিটানকুল নিমু'ল হইয়াছিল ।” 
বমানাথ আরও লিখেছেন, *গ্রীকৃদিগের আপেলে। দেবতার সহিতও অনেকে 

ইন্সেক্ব সামগ্শ্ত দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইন্দ্রের ম্যায় আপেলোর ্থ্বর্ণ- 

১ বেদের দেহতা ও কৃঠিকাল- যোগেশচন্দ্র রায় বিদানিধি ২ অনুবাদ-তদেব, পৃঃ ১১৪ 
ও [262০00502৮০ 71561১০1985 0৫ 0০11019160০. 0585 34 

৪ 01010812010 ৪ 03611080 জ০৫৮ 5000 ৬০] [1 (1872), 0886 184.-185 

« রমানাখ নরম্বতী সম্পাদিত ধর্েদের ১।২২ হুক্ের টাক! 
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নিষিত তুণীয় ছিল। আপেলো! হুর্ধের ন্যায় মেঘ হুইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন 

এবং তথা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক দেবতা 

ফোয়েবাসের “কশা” ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাহাদের হেলিয়স দেবতা অগ্রিময় রথে 
পরিভ্রমণ করিতেন ।%১ 

আবেস্তায় ইক্জ্-_ইরানীয়দের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেন্তায় বৃত্রহস্তা ইন্দের 
(বেরেখরত্স -সং বুত্র্ন) উপাসনার বনু নিদর্শক আছে । কিন্ত আবেস্তায় ইন্দ্র নাম- 
মাত্র দুবার আছে, তাও ইন্দ্র সেখানে দেবতা নন, দানব । রমানাথ লিখেছেন, 
“ইরাণীয়গণ ইন্দ্র নামে দ্বেষযুক্ত $ কিন্ত বৃত্রস্ন নামে শ্রন্ধাবান। জেন্দ আতেস্তায় 
বৃত্রত্নের উপাসনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, _'অন্থরের সই বেরেখ, কে. 
আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্্র অহুয় মজদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, _ «হে 

সদয়চিত্ত অহুরোমজদ, জগতের স্ৃষটিকর্তা পবিস্রাত্া হবর্গীয় উিপাস্তদ্গের মধ্যে কে 
সর্বোৎকৃষ্ট অগ্ত্রধারী? অন্রমজদ রা করিলেন, - “প্রতিমা জারাথন্ম, অহরের 
হুষ্ট বেরেখে এস সবোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী .. | 

ইহা! হইতে বোধ হয় যে রান আরশ হে উপান করিতেন । কিন্তু. 
যখন তাহাদের মধ্যে দুইটি দল লইয়া বিবাদ আরম্ত হইল, তখন একদল বৃতরপ্নকে 
ইন্দ্র নাম দিলেন, সুতরাং অন্ত্দল ইন্দ্রকে ঘ্বণা করিতে লাগিলেন |” 

রমানাথ আরও লিখেছেন, “খশেদে বৃতত্রর নাম “অহি” বলিয়াও উল্লিখিত 
আছে। অহি শবের অর্থ সর্প। সেই অহি শব্দ হইতেই জেন, আভেম্তায় 
“আজদহকে'-র উৎপত্তি ।” 

রমানাথের বক্তব্য অন্থসারে বুত্রপ্ন নামটি ইন্দ্র অপেক্ষা! প্রাচীনতর । কিন্ত 
ধথেদ পাঠে এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। বুত্রহত্যা ইন্দ্রের সর্বোত্তম কার্য 

হওয়ায় তিনি “বৃত্রহন্ বিশেষণ বা উপাধি লাভ করেছিলেন। ইন্ত্র-উপাসনার 

বিরোধিতা! খখেদের আমল ধেকেই বর্তমান ছিল। এই বিরোধিতা পরবর্তী- 
কালেও বর্তমান ছিল। মনে হয় ইন্্রপূজার বিরোধীগণ ইবান-পারন্ত অঞ্চলে 
বসবাঁস করেন । কিন্তু ইন্দ্রের সর্বোত্তম কীতিটি বিস্বত হতে না পেরে তারা কৃ 
নামে দেবতার সৃষ্টি করে অর্চনা করতে থাকেন। | 

আবেন্তার ইন্দ্র বিয়োধিতা৷ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “বৃত্রহস্ত। যেরূপ 
_হিচ্ুদিগের উপান্থ, তাহা! আবেন্তা হইতে উদ্ধত- অংশে দেখা যায়। কিন্ত 

১ জনগুযাদ- দেব 
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ইন্জ নামের উপর ইরানীয়দিগের বড় ক্রোধ এবং তাহারা ইন্দ্রকে একটি পাঁপমতি 

পিশাচ বলিয়া স্বপা করেন। যথা _“আমি ইন্্রকে, সৌক্ষকে ও দেব নাজ্যত্যকে 
এই গৃহ হইতে, এই পলী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে-.'এ পবিজ্ত 

অখণ্ড জগৎ হইতে দুর করিয়! দিই (জেন্দ, আবেস্তা, দশম ফার্গাদ)।”১ 

বলের গুহা! থেকে গো! উদ্ধারের ভাৎপর্য-ইন্্র বল নামক অপর এক 
ফানব বধ করেছিলেন; বলের গুহা থেকে গো! সমূহকে উদ্ধার করেছিলেন । এই 

বলকে? নিরুক্তে বল শবে অর্থ মেঘ, _ বুধ ও বল ছুই ভ্রাতা । 

রমেশচন্ত্র বলাহ্বরের উপাখ্যানের অন্তনিহিত অর্থ উদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন । 
তার বক্তব্য ঃ “চতুর্থ মণ্ডলের ৫* হুক্ত এবং অন্যান্য সৃক্ত পাঠ করিলে বুঝা 
যায় যে বল অস্থরের উপাখ্যান একটি উপমামাত্র, মেঘই বলের গাভী, ইন 
তাহার্দিগেকে উদ্ধার করিয়া দহন করেন অর্থাৎ বৃষ্টিদান করেন ।”২ 

ডঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপাখ্যানের এঁতিহাসিকতা অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভিনি আসিরীয় ইতিহাসের ব্যাবিলনাধিপ “বল'-দের সঙ্গে 

বৈদিক বলের এবং অসিরীয় "অসরে*-র সঙ্গে বৈদিক অস্থ্রের এঁক্য প্রতিপাদনে 

প্রয়াসী হয়েছেন ।৩ 

বল কর্তৃক গে! অপহরণ এবং ইন্দ্র কর্তক গে উদ্ধার কাহিনীর তাৎপর্য 

অত্যন্ত স্প। গো শব্দের এক অর্থ হূর্ধরশ্মি। আচার্য মহীধর শুরু যজুর্বেদের 
'একটি মন্ত্রের (৯১) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ণ্গবাং বশ্মীনাং ধারয়িতা” 

অর্থাৎ গে! শন্বার্থ রশ্মি। ১1৩২২ খকের ব্যাখ্যায় ৬হুর্গাদাস লাহিড়ী ধেন্ু 
অর্থে সুর্ধরশ্মিকে গ্রহণ করেছেন। যাক্কের ব্যাখ্যাও এই মতের পোষক। 

তিনি লিখেছেন, “গৌরাদিত্যে ভবতি, গময়তি রসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে ।”* 
_রসসমূহ গমন করান, অথবা অন্তরীক্ষে গমন করেন, বেইজন্য গোশব 
'আদিত্যকে বোঝায় । আদিত্য ও আদিত্যরশ্মি একই | 

বল শবের অর্থ শক্কি। শক্তিমান অন্থর গো অর্থাৎ বুর্ধবশ্মিসমূৃহকে অপহরণ 
করেছিল। হুর্ধকে যে আবৃত করতে পাবে এমন অস্থবই বলান্হ। ন্তরাং 

১ খখেদ বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৭৪, ১1৩২1১ থকের টাক। 
২ গথেদের বঙগাকুবাদ-_-১ব, পৃঃ ২৩, 3১১1৫ খকের টাক! 
» কৃফমোহৰ প্রণীত খখেন--১ম ও হয় অধ্যায় এবং 21583 20685 জবা 

$ নিরভ-._২১৪।৭ 



ট্ঙ ২০১ 

যান্কের মতান্্যায়ী বলাম মেঘ হওয়াই সঙ্গত। মেঘেরও প্রকারভেদ আছে। 

যে মেঘ হুর্ধ ব! হুর্যরশ্মিকে অবরোধ করেছিল ; সেই মেঘরাঁশিকে ছিন্ন ভিন্ন করে 
হূর্ঘরূপী ইন্দ্র কিরণরূপী গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন। বল ওবৃত্র প্রায় সম- 

প্রকৃতির | বৃত্র বুরি রোধ করেছিল, বল হুূর্যরশ্মি অপহরণ করেছিল। স্ৃতরাং 
বৃত্র ও বল ছুই ভ্রাতা] । 

বলের কাছ থেকে গোধন উদ্ধাপ়ের অগ্বিধ অর্থ করাও সম্ভব। খথেদে ইন্ু 
ও অগ্নি উভয়েই বলের পুত্র,_অর্থাৎ বল বা শক্তির সাহায্যে অরণি-মন্থনের হার! 

জাত। বল বা বলের দ্বারা জাত অগ্নির তেজ প্রভাতে ইন্্ররূপী সুর্ধ অপহরণ 
করে নেন, যে হ্ুর্যের গো অর্থাৎ কিরণ র্বাত্রে অগ্নি অপহরণ করেছিলেন, ইচ্্র 

সবস্পতি বা! বলের অধিপতি ।+ 

শুঝবধের তাণুপর্য _ ইন্দ্র শুষ নামে এক দানর্বকেও নিহত করেছিলেন। 
রমেশচন্দ্র দত্তের মতে শষ অনাবৃষ্টিবপ অকল্যাণ। রমেশচন্দ্র সায়নাচার্ধের 
অভিমতকেই অস্থসরণ করেছেন । লায়ন বলেছেন, "উফ ভূতানাং শোষণহেতু- 
মেতন্নামকমন্্রম্।”২ রমেশচন্ত্র লিখেছেন, শুষ্ের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর 
একটি উপমা । ইন্দ্র শুষকে হনন করিলেন অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ করিয়া 

বৃষ্টিদান করিলেন । বৃন্র, অহি, শষ, নমুচ, শঙ্বর, উরণ, কুষব, বট, অবুরদ 

গ্রভৃতি দন্ুপুত্রদিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের এই আদিম অর্থ | 

শন্বর বধ--শন্বর শবে সায়নাচার্য মেঘ নিরোধকারী অস্থ্রকেই বুঝিয়েছেন-_ 

“শন্বরং তং মেঘনিরোধকারিনং মেঘং অবভেৎ অবভিনৎ।”*--শত্বর অর্থাৎ 

মেঘ নিরোধকাবী (বৃট্টিরোধকান্ী) মেঘকে ইন্দ্র ভেদ করেছিলেন । 
নমুচি ও বৃত্র_ইন্দ্র কর্তৃক নমুচিবধের উপাখ্যানের অন্কুরূপ তাৎপর্য উপলঞ্চি 

করা যায়। কৃষিসংস্কৃতি প্রধান আর্জাতির নিকট বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা 

উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন । সুতরাং বৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র বা! স্্ধ এবং বৃষ্টিনিয়োধক শক্তির 

সংগ্রাম এবং ইন্দ্র বা দৈবশক্তির বিজয় এই অস্থ্রবধ কাহিনীগুলির মূলকথ! । 
সাহিত্য সম্রাট বঙ্ষিমচন্জ্রের মতে ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ আর অন্থ্রগণ বুট 

নিরোধক শক্তি। «এই নকল অস্থর বৃষ্টির বিদ্বমাত্র। আকাশ বঙ্জপাত করিয়া 
বৃষ্টি আরম্ভ করে, অমনি সে অস্থুর মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বছ্ছে বৃ মরে । 

১ খখেদ--৮৯১।৫ ২ খখ্েদ--১1১১।৭ খকের তাক 

৩ খগ্েদের খঙ্গানুষদ-_১ম, পৃঃ ২৩7 ১1১১।৭ খকের টীকা! 
5 ও "১৫৬ খকের ভাত 



২৯২. হিন্দুদের দেবদেবী : উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

**'এতএব অন্থরবধ আর কিছুই নহে--বু্ির বিশ্ব সকল বিনাশ করিয়! বর্ষণ 

কর]। গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অথিক বস্্রাঘাত হয়, এইজস্য বন্দরের দ্বারা 
অস্থর বধ করেন। কিস্তকেবল বজ্জের ছারা! নহে, “হিমেন অবিধ্যদবু দূং ” 
(হিমেন, হিমের দ্বার! অর্থাৎ আমরা ঘাহাকে শিল বলি তদ্দারা)। শুষ্ক কালের 

পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময় শিল (811) পড়ে ।”২ 
ইন্দ্রের ত্বরূপ এবং ইন্দ্রকর্তৃক বুত্রবধের তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে । স্থতরাং 

পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন । 

বৃত্র বধ হলে অনাবৃষ্টি দূর হোল। কিন্তু নমুচি রয়েছে। উপদ্রব দুর হোল 
না। নমুচি সম্ভবতঃ অন্ধকারের দৈত্য। রাত্রি ও দিবার সব্ধিস্থলে উষালগ্নে, 
নমুচিকে ূর্ধরূপী ইন্দ্র বধ করেছিলেন। প্রভাতকালে প্রাতঃকালে প্রাত:দবন 
নামে সোমযাগের অংশবিশেষ অনুষ্ঠিত হয় । অন্ধকারের দানব নমুচি নিহত হলে 
হজ্ঞাগ্রি প্রজ্জলিত হয়। নমুচিকে বধ করা হয়েছিল জলের ফেন। দিয়ে । শতপথ. 

ব্রাহ্ষণে (১২।৭৩১) সরন্বতী ও অশ্বিদ্ধয় জলের ফেনার ছারা বনজ আবৃত. 
করেছিলেন । 
পুরাণমতে জলের ফেনার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল ইন্দ্রের ব্জ। জলের ফেনা 

কি ব্াস্তিক প্রভাতের বিছ্যুৎগর্ভ হা মেঘ, অথবা যজ্ঞাগ্নির প্রজ্লনকালে 
অগ্নিকণাগর্ত ধূমপু্জ ? পুরাণাদিতে ইন্দ্র দিক্পালগণের অন্যতম এবং তিনি 

পূর্বদিকের অধিপতি । স্ৃতরাং প্রভাতকালে পূর্ব-দিগন্তে বর্তমান থেকে নমুচিকে 
বধ করে থাকেন। মহাভারতে ও কোন কোন পুরাণে বৃত্র ও নমুচি অভিন্ন।, 

মহাভারতে ইন্দ্র বৃত্রের বিপুল আকার দেখে পলায়ন করলে দেবগণ বিষ 
পরমার্শ অনুসারে বৃত্রান্তরের সঙ্গে সদ্ধি করেছিলেন । সদ্ধির সত অনুসারে বুজ 

বলেছিল £ 
ন শুষ্কেন ন চাদ্রেন নাম্মন! ন চ দারুণ] | 

নচাস্ত্রেে নশস্ত্রেণ ন দিবা ন তথা নিশি ॥ 

বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্্রাঃ শত্রন্ত সহ দৈবতৈ: | 
এবং মে রোচতে সন্ধি: শক্রেণ সহ নিত্যধা! ॥* 

_হে বিপ্রগণ, ইন্দ্রের সঙ্গে যে লদ্ধি আমার মনংপৃত তাতে শুষ্ক বা জিঙ্গে 
জিনিষে প্রস্তর বা কা্ঠে, অস্ত্র ব! শস্ত্ে, দিবা! অথব! রাত্রিতে বধ্য হব না। " 

১ খখেদ--৮৩২২৬ ২ প্রচার ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৩ ৩ উদ্দযোগপর্ব ৮ অ$। 
৪ অনুবাদ তদেধ--১*1২৯-৩, 2 



হ্ঙ্তর ২৪৬ 

অতঃপর ইন্দ্র বৃন্বধে .চিন্তান্িত হয়ে একদিন সমুক্রতীয়ে সম্ধাকালে বৃত্রকে 

দেখে বন্ত্রগর্ত সহুত্রফেনের দ্বার! বৃত্রকে বধ করেছিলেন । 
সবজ্রমথ ফেনং তং ক্ষিপ্রং বৃত্রে বিহ্ষটবান্। 
প্রবিশ্ত ফেনং তং বিষ্ুবথ বৃত্রং ব্যনাশয়ৎ ॥১ 

ইন্দ্র সবজ্ ফেন৷ তাড়াতাড়ি বৃত্রের দিকে নিক্ষেপ করলেন, সেই ফেনার 

মধ্যে বিষণ প্রবেশ করে বুত্রকে বিনাশ করলেন । 

দেবী ভাগবতেও ইন্দ্র জলের ফেনের দ্বার বৃত্র বধ কষেছিলেন। খাধিগণের' 

দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হয়ে বৃত্র ইন্দ্রের সঙ্গে সদ্ধিতে বাঁজি টি এবং পূর্বরূপ সর্ত 

দিয়েছিল। | 
ন শুঞ্কেন ন চাদ্দেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা। 

ন বজ্রেণ মহাভাগ ন দিবানিশি নৈব চ। 

বধ্যো৷ ভবেয়ং বিপেন্দ্রাঃ শক্রশ্ত সহ দৈবতৈঃ । 

এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্তথা ॥+ 

সমুদ্রে জলের ফেনা দেখে ইন্দ্র তন্মধ্যে বজ্ঞ প্রবেশ কন্গিয়ে বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ 

করেছিলেন । 

অপাং ফেনং তদাপশ্ঠৎ সমুদ্রে পর্বতোপমম্। 
নায়ং শুফে। ন চাদ্রোহয়ং ন চ শস্তরমিদৎ তথ] | 

অপাং ফেনং তদ। শক্রো জগ্রাহ কিল লীলয়।। 

পরাং শক্তিঞ্চ সম্মার ভক্ত্যা পরময়াযুত: ॥ 
ক সং সং 

বন: তদাবৃতং তত্র চকার হরিসংযুতম্। 

ফেনাবৃতং পবিং তত্র শক্রশ্চিক্ষেপ তং প্রতি ॥৩ 

- ইন্দ্র সমুদ্দে দেখলেন পর্বততুল্য ফেনা । ইহা! শুফও নয়, সিক্তও নয়, 

অস্ত্রও নয় এই ভেবে ইন্ত্র অনায়াসে পৰতাকৃতি ফেনা তুলে নিলেন, ভক্তি 
সহকারে পরমাশক্তিকে স্বরণ করলেন, বিষুনসহ বজ্র-ফেন! দিয়ে আবৃত করলেন” 
ফেনাবৃত.বজ্জ নিক্ষেপ করলেন বৃজের প্রতি । 

বৈদিক খধিদের দৃিতে আকাশ ও সমুত্র স্মার্থক | নীলবর্ণ মহাকাশ: 
মহাসমুদ্দরের সমতুল্য । 

১ বহাভারত উদ্দোগগপর্ন ১০৩৯ - ২ দেবীভাগ--৯/৬/৩৩-৩৪ . :৩ তদেন ৬৬1৫৬-৫৯- 
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আকাশ সমুক্লে পর্বতসদৃশ ফেনা অর্থাৎ মেঘ দেখে তন্নধ্যে বঙ্জ লুকিয়ে বেখে 

ইন্্র নমুচি তথা বৃত্রকে বধ করেছিলেন, _ঘটিয়েছিলেন প্রভাতহূর্ষের আত্মপ্রক্কাশ। 
মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৮০ অঃ) আর একপ্রকার উপাখ্যান আছে। 

এখানে বুত্র সর্বব্যাপী, সর্বগ ও মায়াবী । বুত্র যা হাজার বৎসর তপস্যা! করে 

ব্রহ্মার বরে মহাবলী হয়েছিল। ইন্দ্র ক্বশরীবে শিবের তেজ লাভ করে শিবজবে 

আক্রান্ত ও কাতর বৃত্রকে বজন্বারা নিহত করেছিলেন। বিধুঃ্তক্ত বিষু 
বিষু্লোকে প্রস্থান করলেন । 

খথেদের ইন্দ্র মহাবীর অদ্ভুতকর্মা -অসংখ্য দানবহৃন্তা । পুরাণাদিতে ইন্তর 
দুর্বল ভীরু । মহাতারতে ইন্দ্র বৃ্নান্থুরের ভয়ে মৃছিত হয়ে পড়েছিলেন, পরে 
বিষ্ুতেজে শক্তিলাভ করে তিনি বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন । কিন্ত 
বৃত্রের গর্জনে ভীত হয়ে কোনপ্রকারে তিনি কুলিশ নিক্ষেপ করেই প্রাণভয়ে 
পলায়ন করেছিলেন ।১ মহাভারতের অন্তত্র ইন্দ্র বুত্রের বিরাট আকার দেখে 

ভয়ে পলায়ন করেছিলেন | খখেদে ইন্দ্রের ভীত হওয়ার কথা একবার মান্ত 

উল্লিখিত হয়েছে । 

অহের্ধাতীরং কমপন্ঠ ইন্দ্র হৃদি যত্তে জদ্নাষো৷ ভীরগচ্ছৎ। 

নব চ যন্নবতিং শ্রবস্তীঃ শ্েনো ন ভীতো অতবো৷ বজাংসি ॥৩ 

_হছেইন্ত্র! অহিকে হুনন করিবার সময় যখন তোমায় হৃদয়ে ভয়সঞ্চার 
ক্ইয়াছিল, তখন তুমি অহির অন্ত কোন হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, যে 
ভীত হুইয়] শ্ঠেনপক্ষীর স্তায় নবনবতি নদী ও জল পার হুইয়া গিয়াছিলে । 

রা্মণগ্র্থে ইন্দ্র নমুণচর হাতে নিজিত হয়েছিলেন। দেবী ভাগবতে ইন্দ্র 
'প্রথষে বৃত্ধের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন । আর একবার বৃত্র 

ইন্্রকে নিঙ্জিত করে মুখে পুড়ে ফেলেছিল। 
এবং যুদ্ধে বর্তমানে দারুণে লোমহর্যণে । 

শক্রং জগ্রাহ সহসা! বৃত্রঃ জোধ সমস্থিতঃ ॥ 
অপাবৃত্য মুখে ক্ষিপ্ত স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্ ।* 

-_-এইভাবে ভয়ানক লোমহ্কক যুদ্ধ হতে থাকলে ক্রুন্ধ বৃ্ন হঠাৎ ইন্তরকে ধরে 

ফেললো, মুখব্যাদন করে ইন্দ্রকে দৃথে পুড়ে দিয়েছিল। 

১ বনপর্ব ১,১ অঃ ২ উদ্দ্যোগপর্ব ৮ অঃ ৩ ধার্থেদ--১1৩২।১৪ 

৪ জনুরাদ- বাযেপচজ দত্ত ৫ দেবীভাখদত-+৯11৬৮  * তদের তাক জস্হজ- 
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বাঙ্গালী কৰি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাক্গ বৃত্রসংহার কাব্যে ইন্ত্রকে ভীরু করে 

অংকিত করেছেন । বৃত্রান্থরের অত্যাচার কাহিনী শুনে যখন মহাদেব কদ্ধ হয়ে 
উঠলেন; তখন ভীত হয়ে ইন্দ্র শিবানীব পশ্চাতে আত্মগোপন করেছিলেন । 

ভয়ে পুরন্দর শীত্র সম্মুখ ছাড়িয়া 

ঈশানীর পশ্চাতে আমি কৈল অধিষ্ঠান |; 

কু্সংহার কাব্যে বৃত্র মহাদেবেরভক্ত এবং আশ্রিত। আবার বৃত্রের সঙ্গে 
যুদ্ধকালে ইন্দ্রহস্তে বজ্র 'ধক্ ধক জালা" সঙ্থ করতে ন1 পেরে বুঝ যখন মহ! 

আলোড়ন সৃষ্টি কয়েছিল, তখন ইন্্ও অচেতন প্রায় হয়েছিলেন । আকাশ থেকে 

ঘন ঘন উচ্চৈ-স্বরে বন্্রনিক্ষেপের আহবান শুনে ইন্দ্র অবশপ্রায় হয়ে কোনপ্রকাছে: 
বজ্জ ত্যাগ করেছিলেন । 

এতক্ষণ স্ুধপতি ইন্দ্র সে দুর্ধোগে 

ছিল! অচেতন প্রায় _বিশ্বকোলাহলে 

স্বপন জাগ্রত যেন ঝজ্জ দিল! ছাড়ি; 
না ভাবিল! ন! জানিলা ছাড়িলা কখন $২ 

শ্রীমদ্ভাগবতে বৃত্রবধের উপাখ্যান অনেকাংশে বৈদিক কাহিনীর অন্থুন্থতি । 

এখানে বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র শতপর্ব বজ্র ছারা বৃত্রের বাছছয় ছেদন করেছিলেন । 
অতঃপর বৃত্র মুখব্যাদন করে বিশ্বগ্রাসে উদ্ত হয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করে ফেললে । 
ইন্দ্র বৃত্রান্থরের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বহির্গত হয়ে ব্জদ্বারা কৃত্রাহয়ের পর্বত সদৃশ 

মস্তক ছেদন করে ফেললেন । বস্ত্র অতি শক্তিশালী হওয়৷ সত্বেও তিনশত 

ঘাট দিনে বুজ্ের মস্তক ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

ভিত্বা বন্জেণ তত কুক্ষিং নিক্রম্য বলভিছ্বিতূঃ | 

উচ্চকর্ত শিরঃ শত্রোগিরিশৃঙ্গমিবৌজসা! ॥ 
বজ্স্ত তত কন্ধরমাস্তবেগঃ 

কৃন্তন্ সমস্তাৎ পরিবর্তমানঃ | 

হয পাতয়ৎ তাবদহর্গনে । 
ঘে৷ জ্যোতিষাময়নে বাত্রছত্য ॥৩ 

-বলান্থরহস্তা প্রভু ইন্দ্র বন্রসহ বৃজ্রের কুক্ষিভেদ করে সবলে গিরিশৃক্বতৃল্য 

বৃত্রের শির ছিন্ন করেছিলেন | বজ্জও অতিবেগে তার মস্তকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 

১ বৃত্রসংহার-_২৪ সর্গ ২ ভ্রীমদ্ভাগবত-৬1১২৩২-৩৩ ৩ অনুবাদ--তদেষ 
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করে কুূর্যা্দি জেযোতিষ্কের দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ গমনে যতদিন লাগে ততদিনে অর্থাৎ 
৩৬৯ দ্বিনে বৃত্রকে নিধন করেছিলেন । 

লক্ষণীয় এই যে ৩৬* দিনে অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসরে বৃত্রের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটানো 

সম্ভব হয়েছিল । এক বর্ধার পরে পরবর্তী বর্ধারস্ত পর্ধস্ত ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ চলেছে। 
বর্ধার আরস্তে বৃত্রবধের পরে বৃষ্টর শুভ শুচন। হয় এবং প্রব্গ বর্ষণের ফলে মেঘমুক্ত 
আকাশে স্র্ধের অভ্যদয় ঘটে । বৃত্রের মস্তক পব্ত সদুশ বলে বর্ণিত হওয়ায় পর্বত 
সদৃশ কিন্বা! পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘের সঙ্গে বৃত্রের সংযোগ ও স্পট হয়ে ওঠে। 

পল্পপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বৃত্রবধের এক ভিন্নতর উপাখ্যান পাওয়া যায়। 

দানব জননী নিরপরাধ ব্র্ষচারী সন্ধ্যাবন্দনায় রত পুত্র বলকে ইন্দ্র বিনা অপরাধে 

হত্যা করায়; দীর্ঘকাল গভীর শোকে নিম্ন থাকার পর ত্বামী কশ্বপের নিকট বল 
হত্যার বিবরণ বিজ্ঞাপিত করলেন । তখন মরিচীনন্দন কশ্তপ মহাক্রোধে 
যজ্ঞাঘ়িতে জটাছিন্ন কেশ আহুতি দিয়ে বৃত্রকে উৎপাদিত করলেন । 

ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ প্রজজালেব বহ্িনা। 

অবলুধ্য জটামেকাং জুহাবাসৌ ছিজোত্তমঃ ॥ 
ইঞ্জস্যৈব বধার্থায় পুক্রমুৎপাদয়াম্যহম্।২ 

মহাবলী বৃত্রের অমিতবীর্য এবং দীপ্ততেজ দেখে ভীত হয়ে সপ্তধিগণকে দূত 
করে ইন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব কবে পাঠালেন এবং বৃত্রকে অদ্ধইন্ত্রপদ প্রদানে সম্মত 

ছলেন। কিন্তু বৃত্র ইন্দ্রের সততায় সন্দিহান হলে ইন্দ্র সপ্তধি মারফতে জানালেন 
“যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাঁকে ব্রদ্ষহত্যার পাতক হতে হবে। 

যদসত্যেন বর্তেহহং ভবস্তিঃ সহ ছন্মনা । 

্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈলিপোহহং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩ 

বৃত্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের ফলে ইন্দ্র সাদরে বুত্রকে দিলেন অর্ধ ইন্্রপদ, উভয়ে 
পরম মিত্রতার সঙ্গে স্বর্গে বিরাজ করতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্র বৃত্রবধের সুযোগ 
খোজেন। তীর ছার! নিয়োজিতা হয়ে স্ব্গবেশ্যা রম্তা রূপযৌবন ও নৃত্যগীতে 
বৃত্রকে মোহিত করে। বৃত্র রস্তার সঙ্গে নন্দন কাননে বিহার করতে থাকে । এই 
সময়ে রস্তার অন্রোধে বৃত্র একান্ত অনিচ্ছা সববেও মগ্ঘপান করে। বৃত্রের মত্ততার 
সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র বজ্ঞ নিক্ষেপে বুত্রকে হত্যা করেন ।৪ 

১ পদ্মপুরাশ, ভূমিখণ্ড ২৩ অঃ ২ তদেব-__২৪1৫1৬ 

৪ পন্মপুরাণ, ভূদিথও---২৪।১৪-১৯ 
৩ অনুবাদ. তদেব--২৪1২৭ . 



ইন্দ্র | ২৪৭ 

দর্থীচি _বুজবধের জন্য দধীচি বা দধ্যঙ, বা দধ্যঞ্চের অঙ্থি প্রয়োজন হয়েছিল। 
পূর্বোদ্ধত ব্রাদ্মণগুলির বিবরণ অহ্ুসারে দধ্যঙ, অঙ্বমূণদ্বারা মধুবিষ্যা অশ্িদ্বয়কে 
শিক্ষা! দেওয়ায় ইন্দ্র অশ্বমৃণ্ড ছিন্ন করেছিলেন । কিন্তু ভাগবতে দ্ধীচি অশ্বমুণ্ড 

নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন £ 

চিত্তিস্বর্বণঃ পত্ী পুত্রং লোভ ধৃতব্রতম্। 

দধ্যঞচমশ্বশিরসম্.**॥১ 

মহাভারত এবং ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণাহ্ুসারে দেবগণের 

প্রার্থনায় দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলে তার অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্ম! বজ্ঞ নির্মাণ 

করেছিলেন। বেদে বজ্ঞ নির্মাণ করেছিলেন ত্বষ্টা। স্ব্টা এবং বিশ্বকর্মা যে ভিন্ন 
ব্যক্তি নন--এবং উভয়েই যে মূলতঃ স্র্ধা্নি লে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। 

এখন দধীচি ব৷ দধ্যঞ্চ কে? বেদের নানা স্থার্নে সুর্যের সপ্ত অশ্বের উল্লেখ 
আছে। সূর্যকে সপ্ত-রশ্মিও বলা হয়েছে । সপ্তরশ্িষ্ই যে সপ্ত অশ্ব তাতে কোন 

সন্দেহ নেই। পুরাণে ূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বীক্লপধারিণী হুর্ধপত্বী সংজ্ঞার 

সঙ্গে মিলিত হওয়ায় সর্ষের যে যমজ পুত্রের জন্ম হয় তীয়! অশ্বিয় বা অশ্বিনীকুমার 
নামে পরিচিত হন। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে যে! তষ্টা অশ্বিরূপিণী সরেণুর 
সঙ্গে অশ্বরূপে মিলিত হওয়ায় অশ্থিদ্বয়ের জন্ম হয় ।২ খখ্েদের ১/৬।১ খকের 

ভাঙ্তে সায়ন অগ্নিকে অশ্বরূপে বর্ণনা করেছেন, “অগ্রির্দেবেভ্যো নিলায়ত। অশ্থো 

রূপং কৃত্বা! সোহশ্বথে সন্বসরমতিতিষ্ঠদিতি ।”--অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে গুপ্ত 

হয়েছিলেন, তিনি অশ্বরূপ ধারণ করে এক বংসর অশ্বখবৃক্ষে অবস্থান করেছিলেন । 

অশ্থের মত ত্বরিতগমনশীল এই অর্থে হর্য বা হূর্যরশ্রি অশ্ব । খখেদের ১২৭1১ 

'খকে অগ্নির অশ্বরূপের প্রসঙ্গ আছে । বমেশচন্দ্র দত্ত উক্ত খকের টাকায় লিখেছেন, 

“অগ্নির কিরণই নেই অশ্ব ।” কৃষ্রজুর্বেদে বল৷ হয়েছে যে প্রজাপতি অথর্ব আর 

অগ্নি দধ্যও.| একটি প্রচলিত উপাখ্যান অনুসারে সূর্ধ বাজী বা অশ্থমুখ ধারণ 
করে যাজ্জবন্ধ্কে যজুর্বেদ উপদেশ দিয়েছিলেন । তাই এই শাখাতুক্ত যজুর্বেদের 
(শুক যজুর্বেদের) নাম বাজসনেয়ী সংহিতা । 

স্বন্দপুরাঁণে (প্রভাসখণ্ড) হয়গ্রীববিষ্তা নামে এক প্রকার বিষ্তার কথ! বলা 
হয়েছে, এই বিষ্ধা। ব্রক্ষবিষ্তা ; এই বিদ্যার দ্বারাই বুত্র নিহত হয়েছিল-_“হয়গ্রীব- 

বিস্তাব্রহ্ষবিস্তা যত্র বুত্রবধস্তথা |” এই মঙ্রটি উদ্ধার করে শ্রীগীব গোস্বামী লিখেছেন, 

। 5 ভাগবত-_81১7৪১ : - ২ বৃহদেবত] ৭ অঃ 



২০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

“তন হয়গ্রীববিভ! ব্রক্মবিষ্তা ইতি বৃত্রবধ সাহচর্ষেণ নারায়ণ বর্মবোচ্যতে ।*১-_ 

হন্গগ্রীব বিদ্ক। ব্রহ্মবিস্তা, বৃত্রবধের সংস্পর্শ হেতু নাবায়ণবর্ম৷ নামে কথিত। 

প্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র তবষটার পুত্র ত্রিশিরাকে পুরে!হিতরূপে বরণ করে তান কাছ 

থেকে নারায়ণবর্ম] নামক মন্ত্রলাভ করেছিলেন এবং এই মন্ত্রই ইন্দ্রের দেহে বর্ষের 
কাজ করেছিল। ত্রিশির! ইন্দ্রকে এই বিষ্া দান করে বলেছিলেন,__ 

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম নারায়ণাত্মকং | 

বিজেব্যলেহজলা যেন দংশিতোইসুরযৃথপান্ ॥২ 
- হে এই নারায়ণবর্ষ৷ বিষ্ঠা তোমাকে বললাম, যার।ঘার। তুমি অস্থ্রর্দল- 

পতিদের অনায়াসে জয় করতে পারবে । 

হয়গ্রীববিস্তাঃ ব্রহ্মবিদ্যা এবং নারায়ণবর্ম! সমার্থক । কিন্ত শ্রীজীব বলছেন, 
হয়গ্রীববিষ্ভ। দধীচি প্রবতিত করেছিলেন । “হয়গ্রীবশব্রনাত্রাশ্বশিা দরধীচি- 
রুচ্তে। তেনৈব চ প্রবতিতা নারায়ণবর্মাখ্যা ত্রহ্ষবিদ্তা। তন্তাশ্বশিরত্বচ 
যষ্ঠে-“ঘদ্বৈ অশ্বশিরেো! নাম (ভা: ৬।৯।৫২) ইত্যন্ত্র প্রসিদ্বং নারায়ণবর্মণো 

ব্রদ্ধবিভাত্বঞ-_ 
এতঙচ্ছন্বা তখোবাচ দধ্যড ডাথর্বণো স্তয়োঃ | 
প্রবর্গ্যং বেহ্ষবিস্তাঞ্চ দত্কৃতোহসত্যশংকিতঃ ॥* 

- হয়গ্রীৰ শন্দের বারা এখানে অশ্বশির দধীচি মুনির কথ। বলা হয়েছে । শ্রীমদ্- 

ভাগবতের যষ্ঠ স্বন্ধে *ধীচিমূনি অশ্থিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ ত্রহ্গবিা 
দ্বান করেছিলেন” এনপ কথিত হয়েছে। শ্রীধরম্বামীর টীকায় উদ্ধৃত শ্লোকটিতে 

নায়ায়ণবর্ধ৷ যে ব্রহ্ষবিস্তা' এ তত্ব প্রকাশিত : অথর্ববেদখিৎ (অথবা অথর্বার পুত্র) 
দধ্যঙ, অস্থিনীকুমারঘ্য়ের এই কথা শুনে প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে প্রবগ্রণ (প্রাণ- 
বিস্তাবদপ ত্রহ্মবিদ্যা৷ (নারায়ণবর্মা) উপর্দেশ করেছিলেন । 

নারায়ণবর্মা বা! ত্রদ্ধবিষ্াই অশ্থশির নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবিদ্ভারই অপর নাম 
আত্মতত্ব বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উৎস জগতের আত্মারূপী সুর্য । মধুবিষ্া 
ও অশ্বশির সমার্থক । ইন্দ্র সন্বস্বীয় একটি খক্ বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিস্থা 

নাষে অভিহিত । খক্টি নিম্নরূপ £ 

রূপং রূপং প্রতিরূপো স্ব 

তদণ্ড রূপং প্রতিচক্ষণায়। 

১ তত্বসনর্ত ২ ভাগবত ৬1৮৬ ১ ভাগবতসনভান্তগত তন্বসন্র্ গুলী থোখামী 



হ্ন্ত রর | রর ৩৪ 

ইন্দ্রো মার়াভি: পুরুরূপ ঈয়তে 
বুক হন্ড হরয়ঃ দশাশতঃ ॥+ 

__সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মুতি ধারণ করেন, এবং সেই 
সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়৷ তিনি পৃথক্ভাবে প্রকাখিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা 
বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হয়েন। তীহার রথে সহম্র অশ্ব 

যোজিত আছে ।২ 

ইন্র এখানে ব্রদ্ষূপী | উপনিষদে ত্রহ্ধবিদ্ভাকেই মধুবিদ্যা অমৃতবিষ্যা বল! 
হয়েছে। অশ্থশির দধীচি যে মধুবিষ্থা বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই 
বস্তা! সুধাপ্রিকপী ইন্দ্রের ম্বূপতত্ব। মহাভারতের শান্তিপর্বে, দেবীভাগবত ও 

অন্ান্ঠ পুরাণে হয়গ্রীব হূর্ধ বা বিষ্ুর এক অব্তার। : হয়গ্রীবরূপী বিষু হয়গ্রীব 
নামক দানব বধ করেছিলেন । *“হয়গ্রীবে। হবির্জাঞ্তো মহামায়। প্রসাদতঃ1”৩ 

্বদ্দপুরাণে বিষুর মস্তক ছিন্ন হলে বিশ্বকর্মা অশ্বমুণ্ড সর্থঘুক্ত করেছিলেন বলে বিষুঃ 
হয়শীর্ষ হয়েছিলেন ।* মহাভারতে" আরও কথিত হয়েছে যে ওর্ব খধির ক্রোধাগ্নি 
সমূদ্রে নিক্ষি্ড হলে হয়শিরা রূপ গ্রহণ করেছিল । ্ুষ্ঠরাং কেবল সুর্য বা বিষণ 
নন, অনিও হয়শিরা । সায়নাচার্ধ ২২৪।১৩ খকের ব্খ্যায় বহি শবকে অশ্বের 

নাম রূপে গ্রহণ করেছেন-_“বহুয় অশ্বনামৈতৎ্ |” সুর্য, বিষুঃ এবং অগ্নি সকলেই 
হয়শিরা! | দধীচিও হয়শিরা হওয়ায় সুম্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে সূর্যামির অশ্বরূপী 

কিরণ ৰ1 তেজই দধ্যঙ্ বা দধীচি। অশ্বশির বা নারায়ণবর্ম! ব্যাখ্যাকারী অশ্থশির 

দধ্যঙ ব! দধীচি যে ন্থর্য বা সুর্যকিরুণ অথবা সুর্ধযাপ্ির তেজ, তা জীব গোস্বামীর 

পূর্বোদ্ধত ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অস্থি যেমন জীবদেহের প্রধান বস্ত 
সেইকপ সুাগ্রির প্রধান বস্ত আগ্নের তেজ। আগ্নেয় তেজের দ্বারাই বস্ত্র নিমিত 
হয়েছিল, নির্মাণ করেছিলেন স্ুর্যাগ্রিকূপী ত্ষ্ঠা। খথেদেই উল্লিখিত আছে যে 
অথর্ব। খধি অগ্নি মন্থন করেছিলেন এবং দ্রধীচি অগ্নি প্রজ্লিত করেছিলেন । 

ত্বামগ্নে পু্রাদধ্যর্থব৷ নিবমংখত। 

মুগ্ধ বিশ্বস্ত বাধতঃ ॥ 
তমু স্বা দধ্যঙ্ষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ । 

বৃত্রহনং পুরন্দরম্ |" 

১ খখেদ--৬1৪৭।১৮ ৎ অনুবাদ-_ রমেশচআ দত ৩ দেবী ভাগবত--৬1১০৯ 

৪ শজপুরাণ, ভন্দৎগাস্তগত ধমারপ্যৎ৩)--১৪।১৫ অঃ € খাখেদ-- ৬1১৬1১৩ ১৪ 
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-ছে অন্নি। অথর্ব খবি শিরোবৎ বিশ্বের ধারপকাত্ী পুর মন্থন করিয়। 

তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন । অথর্বার পুজজ দধীচি তোমাকে প্রজ্জলিত 
করিয়াছিলেন । তুমি বৃত্রহস্ত। ও পুকনাশক |; 

আঁচাধ লায়ন পুর অর্থে পঞ্স গ্রহণ করেছেন। সামবেদের টীকায় আচায 

মহীধর পুর অর্থে জল এবং অথর্ব অর্থে বামু গ্রহণ করেছেন । “[:281০18 

পু্কর অর্থে করিয়াছেন অরণিকাষ্ঠের ছিত্র, যাহা! হইতে অগ্নি উৎপক্ন হয়। 
আমতা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সমম্ত খাধিগণ প্রথমে আধাবর্তে অঙ্ধ্রির যজজ 
ধিশেষরূপে প্রচার করেন, অথবা ও তৎপুজ দধীচি তাহাদের মধ্যে প্রধান ।”২ 

অথর্বার অগ্নিষস্থন ও দধ্যও, খধির অগ্নি প্রজ্লনের রূপকে দধাণগু, বা 

দর্থীটিকে অগনিরূপী বলে গ্রহণ করা চলে। আগ্নেয় তেজে বা দধীচির অস্থিতে 
নিমিত বজ্ধে বৃষ্টিনিকোধক শক্তি বৃত্রান্থর নিহত হয়ে থাকে প্রতিবৎনর বর্ধার 

সমাগষে । আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে মধুবিদ্তা শবের অর্থ, “যে বিদ্তা ছায়া 

মধু (বুষ্টিজল) বর্ধণের কাল জাগত হইলে জানিতে পারা যায় ।”৩ 
দ্রধীচি অশ্বমুখ দিয়েই মধুবিস্তা প্রদান করেছিলেন অঙ্শিদ্বয়কে | প্রথমে 

অশ্থমুখ থেকেই বঙ্জ নিমিত হয়েছিল, পরে দেহাস্থি অশ্বমুখের স্থান গ্রহণ করে । 
ইন্দ্র বৃত্রের মাতাকেও হত্যা করেছিলেন । অমঙ্গলরণী বৃত্রের জননী অশুত- 

কারিণী শক্তি। সে পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে । বুধ অন্ধকারাচ্ছন্ন, 

অন্ধকারের দৈত্য । স্থতরাং তমসারূপিণী অস্তভ শক্তিরূপ। বৃত্র জননী অগ্ডভকর 

'অন্ধকাররূপী বুকে আবৃত করে রক্ষা! করতে চেষ্টা করেছিল ; সূর্যবূগী ইন্দ্র তাকেও 
বধ কষেছিলেন। 

ভ্রিশিরা- ইন্দ্র তষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকেও হত্যা করেছিলেন। ত্বষ্টা সুর্য। 
স্রিশিরা স্থ্ষের পুত্র অগ্রি। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্বষ্ট! ও তার দানবী ভার্ধা রচনার পুত্র 

ত্রিশিয়া। অমঙ্গলসুচক বর্ষণহীন মেঘ বা বৃত্রও কৃর্যরপী তষ্টার পুত্র । ডঃ অবিনাশ 
চন্দ্র দাসের মতে তৃষ্ট! অন্নি, এবং বৃত্র ও বিশ্বরূপ অভিন্ন। 

পডচাছে। 15 55108 60০ 0859 19960. 9 13800008508  1991108 ৪০0 0 
[8৪৮ 605 816-£009 আট০ 1০0:890 605 6106110091016 ভা160 আ10191)+ 

১ অনুবাদ-_-রমেশচজ্জ দত্ত 
২ খখেদের বঙ্গবনুবাদ__রমেশচন্ দত, ২য়, পৃঃ ৮২৯ ৬1১৬১ খকের টীক1। 

* বেদের দেবত় ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ ১১৮ 
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কিন্ত নানা কারণে অগ্রিকে বিশ্বরূপ ত্রিশিরা বলে প্রতীতি জন্মায় । অগ্নি 

ক্রিশিখ -ত্রিমূর্ধা _“তিমূর্ধানং সরশ্মিং গৃণীষে ।”৩ __সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট মন্তকত্রাধুকত 
অগ্নিকে স্তব কর়। 

অগ্নির সবকিছুই তিন সংখ্যা! বিশিষ্ট । তার তিন অন্গ, তিন স্থান, তিন 

প্রকার শরীর, তিনটি জিহবা] । 

অপগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সংস্থা তিনন্তে জিহ্বা! খতজাতপূর্বাঃ | 
তিশ্র উতে তথ! দেববাতাস্তাতিন্নঃ পাহি গিঁরো অপ্রযুচ্ছন্। 

_হে অগ্নি! তোমার অল্প তিন প্রকার, তোমাঁর স্থান তিন প্রকার । হে 
যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার (দেবতাগণের উদর) প্ুরক তিনটি জিহ্বা আছে। 

তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলধিত; কমি প্রমাদরহিত সেই তিন 
শরীর দ্বারা আমাদিগের স্তি পালন কর ।« | 

অগ্নির তিন রূপ £ 
পৃক্ষো। বপুঃ পিতুমান্িত্য আশয়ে দ্বিতীক্কমান্ত শিবাস্থু মাতৃষু। 
তৃতীয়মন্ত বৃষভন্ দোছসে দশমপ্রমতিং জনয়স্ত যৌষণঃ ॥- 

_এই অগ্নি অক্নসাধক হবিষ্পক্ষণযুক্ত শাশ্বত দেহ ধারণ করে পৃথিবীস্থানে 

বর্তমান, শিবকরী মাতৃস্থানীয় বৃটটির মধ্যে (অন্তরিক্ষ লোকে) তার দ্বিতীয় স্থান 

(বিদ্যুত্রূপে), বর্ধণকাবী আদিত্যের বরসগ্রহণকারী রশ্রিরপে তীয় তৃতীয় স্থান।--. 
এই ব্রিস্থানবর্তা অগ্নি মিশ্রিতভাবে দশদিক ব্যাপ্ত করে থাকেন। 

"ত্রীণি জানা পরিভূয্ত্যস্ত।”" __ তিন জন্ম 'অগ্নিকে শোভিত করে । 
“অর্ক্ত্িধাৎ বজসো! বিমানঃ1” -- অগ্নি অর্ক, ভ্রিবিধ কিরণে নিমিত। 

অগ্নির তিনটি শৃঙ্গ : 
আ. ধর্ণপিবৃহদ্দিবো বরাণো খিশ্বেভিগঁংত্বো্ভিহ্ববানঃ | 
না বসান ওষধীমৃরস্ত্রিধাতৃশৃংগো বৃষভো বয়োধাঃ ॥৮ 

১ ৪৮5০০ ০০10:--7986 52 ২ তদেব-_-৭£6 58 ৩ ধরেদ--১।১৪৬।১ 

» তনেঘ---৩০২০।২ & অনুযাদ--যষেশচজ্ছ দত ৬ খাস্থেদ-_-১1১৪১।২ 

৭ ধারেন---১।৯৫।৩ ৮ ধর্থেদ---৭।৪৩।১৩ 
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-_ অগ্নি সকলের ধারণকর্তা, অতিদীপ্তিশালী, অতীষ্টবর্ধী শিখা ও ওষধি-- 
সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত অপ্রতিহতগতি, তিন প্রকার শুঙ্গবিশি্ই (অর্থাৎ লোহিত, 

শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ জালা সমূহে পরিব্যাপ্ত), বর্ধণকারী ও অন্নদাতা, আমরা তীহাকে 
আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন ।১ 

অগ্নির তিন প্রকার অবস্থা (অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য) থেকেই তিন শব্দটি. 

অগ্নি সম্পর্কে বন্থলভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে । অগ্নির তিনটি শিখা! -_ অগ্নির তিন 

শীর্ষ বা তিন শৃঙ্গ । জ্ঞাগ্রিও তিন প্রকার- আহবনীয়, গাহ্পত্য ও দক্ষিণ। 

অগ্সিহোত্রীর অগ্নিতে তিনবার . প্রাতঃ, মধ্যাহু ও সন্ধ্যায়) আহ্তি প্রদান ভ্রিসবন 

নামে প্রসিদ্ধ । অগ্নির এই ত্রিবিধ অবস্থা! সম্পর্কে 81: 01181195 131$96 লিখেছেন, 
৮0518 2001610916 01081 08000098 1070:5 06917166 $0 6005 81960:5 ০01 

88318 61096 11761087199 1৪ 00005 00. 98261) 12005 609 1196100 ০1 
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10685620868 609 9010 ০0: 991586191 11606, 10 51606 01 61015 61719 
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এই অগ্নিই বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত_ বিশ্বতোমুখ-_ বিশ্বরূপ । 

“ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভুরসি |” 
হব্িবংশে অগ্নির নাম ত্রিশিখ কারণ তার তিনটি শিখা । তিন মস্তক, তিন 

জিহবা, তিন বাসম্থান শোভিত অগ্নিই যে ভ্রিশিরা তাতে সন্দেহের হেতু নেই। 
এই অগ্নি প্রাণশক্তিতে রূপে রূপে বিরাজমান, তাই তিনি বিশ্বরপ। এই 

বিশ্বরূপ ব্রিশির তষ্টা বা হুর্ধের পুত্র। তিনিই আবার স্ূর্ধরূপী ইন্দ্র কর্তৃক নিহত 
হয়েছিলেন। প্রভাতে সূর্য উদয়ের সঙ্গে অগ্নির দীপ্তি হাঁস পায়; রাক্রিতে 
অগ্নির আধিপত্য, দিবাভাগে হৃর্ষের | 

ুর্ধা তুবে। ভবতি নক্তমপ্রিস্ততঃ হ্্যো জাতে প্রাতরুদ্কান্।* 
-রলান্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকম্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি 

সূর্যরূপে উদয় হয়েন।" 

সূর্য প্রাতঃকালে অগ্নির দীঞ্কি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাই ভ্রিশিরাবধ 

উপাখ্যানের মূলে । খখেদে অগ্রিকে রাত্রির পুত্র ও সূর্যকে দিবার পুজ বল! হয়েছে । 

১ জঙুবাদ-- যচেশচত্র দত ব 11590538520 ৪7)0. 00070157)---501, ]৭ 2885 51. 

ও খ্খেদ-_১1৯৭৬ ৪ খাগ্বেদ-_ ১1৮৮৬ ৫ জন্ুবাদ-__রমেশচন্জ দত্ত 
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দে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে 
অন্যান্তা বৎ্স্মুপধাপয়েতে । 

হরিরন্তস্যাং ভবতি শ্বধাবচ্ছুক্রো 

অন্যান্তাৎ দদৃশে সাঃ ॥১ 

_-শোভন গমনশীল অগ্নি শুরু কষ্রূপ নানারপে দিবা ও রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ 

গমনাগমন করেন। সেই অহোরাত্র নিজ নিজ বসকে রস পাঁন করান । নির্মল- 
দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি স্বীয় জননীর কোলে নির্মল দীস্তি সম্পন্ন হয়ে প্রকাশ পান ।২ 

আচার্ধ সায়ন খকটির ভাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, “তে অহোরাত্রে অগ্নেঃ হুরধস্ত 

চজনগ্যো। তত্র রাত্রেঃ পুত্রঃ হুর্ঃঃ। সহি গর্ভবদ্ বাত্রো অন্তহিত সন্ তন্তা- 
শ্চরমভাগাছুপপগ্ততে ৷ অন্ন: পুতোহয়িঃ সহি তত্র বিগ্ভমানোহপি প্রকাশরাহি- 
ত্যেনসংকল্পঃ সন্ তদন্মাদহৃ: সকাশা শ্রিমুক্ত: প্রকাশাস্রিমুক্ত: প্রকাশমানং স্বাত্ানং 
লভতে ।” 

_সেই রাত্রি ও দিবা অগ্নি ও ক্র্ষের জননী। রাত্রির পুত্র সুর্ঘ। তিনি 
রাত্রিকালে গর্ভপ্রবেশের ন্যায় অন্হিত হয়ে রাত্রির শেষভাগে উৎপন্ন হন। 
দিনের পুত্র অগ্নি। তিনি দিবাভাগে বমান থেকেও প্রকাশক তেজের অভাব- 

হেতু অনুশ্টপ্রায় হয়ে দিনের কোল থেকে হুক্ত হয়ে নিজের দীপ্থি ফিরে পান । 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন অগ্নিকে সন্ধ্যায় এবং হুর্ধকে প্রাতঃকালে আন্তি 

প্রদান করবে ।--তম্মা অগ্নয়ে সায়ং স্র্যায় প্রাতঃ 1৩ তৈত্তিরীয় আরপ্যকে 

আছে, “তয়োরেতৌ বৎনাবরিশ্চাদিত্যশ্চ বাত্রের্ৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ, অহ্বোরস্সি 

স্তাঘ্রোহরুণ: 18 _বাতি ও দিনের বৎস অগ্নি ও সূর্য | ব্লাত্রির বংস শ্বেত আদিত্য, 
দিবার বস তাআোরুণ অগ্নি। অর্থাৎ রাত্রিতে আদিত্য বিবর্ণ (অদৃষ্ঠ) এবং দিনে 
অগ্নি তাত্বর্ণ (তেজোহীন। । 

মহাভারতে ত্রিশির! বধের যে কাহিনী বণিত হয়েছে, তাতে ব্রিশিরার 
অগ্নিন্বরপত্ব অনুভব করা যায় । 

মহাভারতে ত্তষ্টা ইন্দ্রের অনিষ্টকামনায় ত্রিশিরাকে হৃট্টি করেছিলেন । 
ত্রিশিরাও ইন্্রত্বকামনীয় কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হয়েছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র 
'অপ্সরাদের সাহায্যে ত্রিশিরার ধ্যান ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে বজ্র আঘাতে 

১ খান্বেদ--১1৯৫।১ ২ অনুবাদ-_রমেশ5জ দত ৩ তৈত্তিরীয় ব্রাঃ--২।১।১২ 

৪ তৈ১ আঃ--১।১ 
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নিহত করলেন। কিন্ত স্ত্রিশিরার তেজঃপ্রত। বিকশিত হতে থাকায় ইন্দ্র এক 
কাঠুরিয়াকে প্ররোচিত করলেন ব্রিশিরার| মন্তক বিচ্ছিন্ন করতে | কাঠুবিয়ার' 

কুঠাবাঘাতে ত্রিশিরার মস্তক ছিন্ন হয়েছিল । 

এতচ্ছত্ব। তু তক্ষা মহেন্দ্রবচনাতৃদা । 

শিরাংশ্তথ ভ্রিশিরসঃ কুঠারেণাচ্ছিনত্দা! ॥১ 

দেবীভাগবতে ত্রিশিরাকে মহান্ খধষি এবং শ্রেষ্ঠ তপন্বীরূপে বর্ণনা কর 

হয়েছে। ত্রিশিরা কঠোর তপস্তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

ত্রিশিরা ভোগমৃৎহ্জ্য তপশ্চত্রে সুতুফরম্ । 

তপন্থী স মৃদ্্দান্তে। ধর্মমেব সমাশ্রিতঃ ॥ 
পঞ্চাগ্রিসাধনকালে পাদপাগ্রে নিবেশনম্ । 

জলমধ্যে নিবাস হেমন্তে শিশিরে তথ ॥ 

নিরাহাবে। জিতাত্মাসৌ ত্যক্তপর্বপরিগ্রহঃ | 
তপশ্চচার মেধাবী ছু্ধরং মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥+ 

ইন্গ ভ্রিশিরার তপন্তায় ত্রিশিরার ইন্দরত্বলাভের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ত্রিশির়াকে 
হত্যা করেছিলেন । মহাভারতে (উদ্যোগপর্ব) ব্রিশির! ইন্রত্বলাভের জন্তই কঠোর 

তপশ্চরণে ব্রতী হয়েছিলেন । 

শ্ীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রকর্তক অপমানিত দেবগুরু বৃহস্পতি জাত্মগোপন করায় 

বজায় ইচ্ছান্থুসারে ইন্দ্র ত্রিশিয়াকে দেবতাঁদের পুরোহছিতরূপে বরণ করেছিলেন 
এবং ভিগির। প্রদত্ত কৰচ ধারণ করে অস্থরদের পরাভূত করেছিলেন । ভাক্কত- 
পুন্লাগমতে ত্রিশিরা ব্রাঙ্মণ ছিলেন। সেইজস্য ব্রদ্বহত্যার পাপ ইন্্রকে ম্পর্প 
করেছিল। 

ত্রক্ষহত্যাদিকৈঃ পাঁপৈঃ স লিখে) বৃত্রহা ততঃ ॥”৩ 
মহাভারতের মতে ত্রিশিরাও বুত্রবধের ফলে ব্রাদ্ষণহত্যার পাপ ইন্দ্রকে 

অধিকার কযে। ইন্দ্র তেজোহীন হয়ে স্বর্গরাজ্য পৰ্িত্যাগ করে সলিল মধ্যে 
পল্সের বুপালে আত্মগোপন করেছিলেন ।£ 

১ নহাঃ উদ্যোগপব ১৩৮ ২ ব্বৌতাগবন্ত-- ৬২।৩৩-৩৪ 

ও পল্পপুরাশ ভূমি খণ্ড-_২৪।২* ৪ বঙাভায়ত উদ্যোগপব--»ম ও ১*ম অঃ 
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ঘে জ্িশিরা অপ্রিরপী, তাঁর ব্রাঙ্মণত্ব সব্দেহাতীত ৷ জেন্দ, আবেস্তায় অস্সিগ্বহক 
(অগ্নি দক্ষ ?) ভ্রিশির়া । তিনি তাহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন 

“হে উধ্বচারী বাঁযু! আমাকে এই বর দাও যে আমি তিন মুখ তিন মন্তকযুক্ত 

অজিদ্হুককে পরাস্ত কবিতে পান্ধি।”১--আবেস্তার় বদিত এই অজিদহককে অহি 
বা বৃত্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে ভূল হবে। অঙ্জিদ্হককে “অগ্ি দক্ষ" রুপে 

গ্রহণ করলে তবে তিন মস্তকেন্র তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব । 

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ__ইন্দের আর একটি কীতি পর্ধতের পক্ষচ্ছেদ। গোত্র 

বা পর্বত ভেদ করেছিলেন বলেই ইচ্ছের নাম গোক্জভিৎ। পক্ষধর পর্বতকুল 
ইতস্ততঃ সঞ্চণ করে জগতের অশান্ঠির স্থপতি করতো । ইন্দ্র পক্ষধরের পক্ষশাতন 

করে তাদের স্ব স্ব স্থানে স্থির করেছিলেন, পুরাণাদিষ্ঠে এইরূপ কাহিনী পাওয়া 

যায়। কেবলমাত্র হিমালয়নন্দন মৈনাক কোন প্রঝারে নিজপক্ষ রক্ষা করে 
সাগরতলে আত্মগোপন করে আছেন। কবি সঙ্তোদনাথ দত্ত ইন্দ্রের সঙ্গে 
পর্বতকুলের যুদ্ধ, পর্বতকুলের পক্ষছেদন ও মৈনাকেন্কু সমুদ্রগর্তে আত্মগোপনের 

কাহিনী মনোজভাবে বর্ণনা করেছেন গিরিবাণীর জবানীষ্ত £-_ 

হঠাৎ গর্জে উঠ.ল বজ ঝল্সিয়ে ব্যোম্পক্থ 
পড়ল মর্তে ছিন্রপাখা মহেন্দ্র পর্বত। 

পড়ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়ল গোবর্ধন, 

হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়ল অগনন 

গ্রহতারার মতন যার! ফিরতো! গে হ্বাধীন 
গরুড়নম অসংকোচে ফিরত নিশিদিন 

অচল হতে দেখল তাদের আমার ছুনয়ন ; 

দেখার বাকী ছিল তবু তাই হল দর্শন-_ 
হর্য বিষাদ মাখ। ছবি বীরত্ব পুত্রের__ 

উদ্ধত বন্থাগ্রি আগে দীপ্তি সেই মুখের । 

এরাবতে মাথায় হেনে পাষাণ করবাল 
স্তেনের বেগে ডুখল জলে আমার মে স্থুলাল। 
বন নাগাল পেলে ন৷ তাব, মিলিয়ে গেল কোথা, 

মুছণশেষে দেখন্থ কেবল বয্ন সাগরের সৌত! ॥২ 

১ রমেশচজ্র দত্ত কৃত খখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ষ ১1৩২।১ খগ্েদের টাক! 
২ 1ব্যনধরন 
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মহাকবি কালিদাস রঘুর কলিঙ্ষ বিজয় প্রসঙ্গে ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতের পক্ষচ্ছেঘের 

উল্লেখ করেছেন । 
পক্ষচ্ছেদোগ্যতং শক্রং শিলাবাঁব পর্বতঃ ॥ ১ 

_পক্ষছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে পর্বতকুল যেভাবে শিলাবর্ষণ কনে বাধা 

দিয়েছিল (সেইভাবে কলিঙ্গরাজ রঘুকে বাধা দিয়েছিলেন)। 

রামায়ণেও এই কাহিনী বণিত হয়েছি। হন্থমীনকে মৈনাক পর্বত বলেছে ঃ 
পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোহভবন্ । 

তেহুপি জগ্ম,দিশঃ সর্ব! গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥ 

ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসজ্ঘাঃ সহধিভিঃ | 
ভুতানি চ ভয়ং জগ্মস্তেষাং পতনশংকয়। 

ততঃ ক্রুদ্ধ: সহত্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ | 

পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজেণ তত: শতসহম্রশঃ ॥ 

স মামুপগতঃ কুদ্ধে! বজ্মৃদ্যম্য দেবরাট্। 
ততোহহং সহসা! ক্ষিপ্ঠঃ শ্বসনেন মহাতুনা | 

অন্মিন্ লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্রবগোত্তম । 
গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥২ 

__পূর্বকালে সত্যযুগে পর্বতগণ পক্ষুক্ত ছিল। তারা গরুড়ের মত বেগে 

সকল দিকে গমন করতে পারতো । তারা উড়তে থাকলে তাদের পতনের 
আশংকায় সকল দেব খধি ও প্রাণিবর্গ ভীত হয়েছিল। তখন ইন্দ্র কুদ্ধ হয়ে 
পর্বতগণের শতসহনম্্ পক্ষ ঝস্ত দ্বার ছিন্ন করেছিলেন। তিনি বজ্ত্র উদ্ধত করে 

আমার (মৈনাক) প্রতি আগত হলে মহাত্মা বায়ুর কৃপায় আমি বেগে এই 
লব্ণসমূদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়েছি । সমস্ত পক্ষ সহ আমি তোমার পিতার (পবন) দ্বারা 
নিক্ষিপ্ত হয়েছি। 

পর্বতের পক্ষচ্ছেদের প্রসঙ্গ বেদে বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায় । খখেদে বলা 

হয়েছে, “ইন্দ্র বন্ধের ছারা পবতকে পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছেন' ।২ পুরাণে 

আধুনিক অর্থে (পাহাড়-পর্বত _-০2০0.06510) পর্বত শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে । বেদে 

বিশেষতঃ ইন্দরপ্রসঙ্গে পর্বত শব্ধ মেঘ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে । উক্ত খকের ভাস্তে 
সার়নাচার্ধ লিখেছেন, "পর্বতং পর্ববস্তং মেঘং বৃত্রাস্থ্রং বা বজ্পেণায়ুধেন পর্বশঃ পর্বাণি 

১ রহ্ধযংণ--৪818 ২ রামায়ণ, হুচ্দরকা্ড--১।১১৭-১২১ 'ও খখেদ--১৩৭৬ 
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পর্বাণি চকতিথঃ।” সায়নের মতে পর্বত শব্দের অর্থ পর্যযুক মেঘ অথবা 
বৃত্রান্থর । একটি থকে ইন্দ্র বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বধ কযেছিগেন |, 
পর্বসমন্থিত যেঘকে অথবা! বৃত্রান্থরকে ইন্দ্র পর্বে পর্বে আঘাত করায় জগবর্ধণের পথ 
উন্মুক্ত হয়েছিল। এই অর্থেই ইন্দ্র গোত্রভি। গোত্র শব্দের অর্থ পর্বত, অন্ত 
অর্থে বংশ, আর এক অর্থে গোত্র মেঘ। শুক্রযনূর্বেদে ইন্ত্রকে “গোত্রতিদং 
গোবিদং বজবাহুং”২ বলা হয়েছে। আচার্ধ মহীধর ভান্বে গোত্রভির শঙ্ষের অর্থ 
করেছেন, “ গোত্রমহ্বরকুলং ভিনত্তি গোত্রভিং তম্, যদ্ব! গাঃ অপঃ ত্রায়তে গোত্রো 
মেঘঃ তস্য ভেব্তারং।”__গোত্রভিৎ অর্থাৎ যিনি গোত্র বা অস্থরকুলকে ধ্বংস করেন, 
অথবা! গো বা জপ যে রক্ষা করে সেই গোত্র অর্থাৎ মে; মেঘকে ধিন ভেদ 
করেন তিনিই গোত্রভি। খণ্েদের অপর একটি মন্ত্রে, ইন্দ্র কর্তৃক পর্বত- 
সকলকে স্থির করার কথা বগা হয়েছে। সায়নাচার্ধ এই্টুখকের ভাস্তে বলেছেন 
যে পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করে ইন্দ্র পর্বতকে দুঢ করেছিলেন দু কিন্তু পরেই তিনি ; 
বলছেন, “মেঘভেদনং কতা অপো ভূমবাপাতযদিতার্থঃ | _মেঘ তেখ করে. 
পৃথিবীতে বারিপাত ঘটিয়ে ছিলেন, এই অর্থ। উড়ন্ত মের্ধকে একত্র স্থির করতে 
না পারলে বৃষ্টি নামবে কি করে? তাই ইন্ত্র মেঘের পক্ষচ্ছেদ করে মেঘকে দৃঢ় 
বাস্থির করেছিলেন। ফলে বৃষ্টপাত সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনাই পুরাণে 
পর্বতের পক্ষচ্ছেদের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে । যাক্ষের মতে পর্বত বা গিৰি 
মেঘকেই বোঝায় । «পর্ববান্ পর্বতঃ.*-মেঘোহপি গিরিঃ1৮5 নিঘন্ট,তে পর্বত 
অর্থে মেঘ।€ ঘাক্ক ৫1৩২।১ খকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “মহাস্তমিন্্র পর্বতং যেঘং 
য ব্যাবৃণোর্যস্থজোইস্ত ধারা! অবহন্নেনং দান কর্মাণম।”$ তুমি মেঘকে 
উদ্ঘাটিত করেছ, বৃষ্বধার! পাতিত করেছ এই দানবকে অর্থাৎ জনপ্রদাত| মেঘকে 
হত্যা করেছ। 

ইন্দের বাহন__পুরাণে দেখি ইন্দ্রের বাহন এরাবত হস্তী। সমুদ্র মন্থনে 
উখিত এরাবত হস্তী এবং উচ্চৈশ্রবা অশ্ব ইন্্র গ্রহণ করেছিলেন।' এরাবত 
হস্তী ইন্দ্রের বাহনে পরিণত হয়েছিল । এই এীরাবত এবং উচ্চৈরশ্রবা যে সমৃদ্রোখিত 
বাম্পজাত মেঘ তাতে সন্দেহ নেই । স্ূর্ধকিরণে সনুদ্রমস্থন অহরহ ঘটছে। বেদে 
সা 

১ খখেদ--৮৬।১৩ ২ গুরু যুঃ--১৭।৩৮ ৩ খর্থেছ-২।১৭।৫ 

৪ নিরু্ত--.১1৯1১৪ « নিঘণ্ট,--১১০ ৬ নিক্ত্ত ১০৯1৪ 
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সমুন্র বলতে অস্তত্বীক্ষও বোঝায় অন্তরীক্ষ মন্থনে মেঘরূপী এবাঘতের জন্ম- 
গ্রহণ স্বাভাবিক ঘটন] ৷ 

খথেদে ইন্দ্রকে অন্রিব আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে ।১ অন্রিব বা অব্রিবান্ 

শব্ষের অর্থ মেঘবান্। সান লিখেছেন, “অজ্্রিরিতি মেঘ নাম। হে অস্ত্রিবো, 

বাহুনরপ মেঘযুক্ত |”, -- আদ্র শব্দে মেঘ বোঝায় । অব্রিব শব্দের অর্থ বাহন- 

রূপ মেঘযুক্ত | ইন্দ্রের অপর নাম মেঘবাহন--“হালিবেন মেঘবাহন।৮৩ যেঘ ও 

এরাবত একই বন্ত। কৃষণবর্ণ মেঘপুঞ্ঁ হস্তীর লাদৃশ্ঠ বহন করে। আরও লক্ষণীয় 
এই যে খথেদে ইন্দ্রকেই বল! হয়েছে মহাহস্তী | 

অ] তৃ ন ইন্দ্র ক্ষমংতং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় 

মহাহস্তী দক্ষিণেন | 

-হেইন্দ্র! মহাহস্তী! তুমি দক্ষিণহত্তে সর্বপেক্ষ গ্রহণযোগ্য মনোহর 
প্রশংসাযোগ্য দ্রব্যাদি আমাদের দানের জন্যই গ্রহণ কর। 

রমেশচন্দ্র দত্ত ইন্দ্রকে হস্তী বলার তাৎপর্য বিচার করে লিখেছেন, “৪৪ 
£০ 10890 6০ 6109 ₹০০৪ 107980178 ০01 :70886$+ &৪ 0709 0:81108 5. 10810 

609 61610208106 1৪ & 79961 0608088 01 168 198100-11105 1070100888১ 608 

01986 18 ৪ 78861, 10698086 ০01 60089 10000822 1081,08 01 0115 800 00৫ 

48 4%586 0050090১ 70608089 106 1৪8 81177880659 ০: 05৪ 10০06: 06৮ ৪11 

8882889....” € 

দেবতাদের একটি বিশেষগণ বা! প্রধানগুণ অনেকস্থলে বাহনরূপে কল্পিত 
হয়েছে, এরূপ উদাহরণ দুর্লভ নয় । 

* ইজরপত্তী শচী- মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে ইন্দ্রের পদ্বীর নাজ শচী। শচী 
পুলোম। দৈত্যেন্ব কন্যা! পৌলমেয়ী । পুলোম। দৈত্য রাবণের পক্ষে ইন্জর ও ইজা-পুতর 
জয়স্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। 

এতন্সিন্নস্তরে বীরঃ পুলোম] নাম বীর্ধবান,। 

দৈত্যেন্্র স্তন সংগৃহথ শচীপুত্রোৎপবািতঃ ॥ 
সংগৃহ্থ তু দৌহিত্রং প্রবিষ্ট; সাগরং তদ1। 
র্ধকঃ সহি তশ্তাসীৎ পুলোম! যেন সা শচী ॥* 

১ খাখেছ--১৪৮০।৭ 7 ১৮০১৪ ২ খখ্েয..৮১/৮০।৭ খক্ের ভাষা 

৩ মেঘনাদধখ কাবা--১ সগ ৪ খাখেদ--৮৮১।১ ৫ স:৮০০৪-৭৪৫০ 338. 
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বেদে দেবপন্্ীগণেত্ উল্লেখ আছে । একটি খকে খধি বঠিকে বলছেন, 

“অগ্নে পত্বীবিহাবহ দেবানাম্ -.. 1৮২ __হে অগ্নি, তুমি দেবতাগণেন্স পত্বীদের 
এখানে নিয়ে এসো । 

অপর একটি খকে ইন্দ্র-পত্বী ইন্দ্রাণী, বরুণের পড্ডী বরুণানী, এবং অগ্নির পত্বী 

অগ্নায়ীকে সোমপানের নিখিন্ব আহ্বান করা হয়েছে । 

ইহেন্দ্রাণীমুপহবয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে | 
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ * 

--এই যজে আমি ইন্দ্রাণীকে আহ্বান করি, বরুণানীকে কঙ্যানবিধানের 

নিমিত্ৃ, অগ্নায়ীকে সোমপানের নিমিত্ত আহবান করি । 

অপর £কটি খকে ইন্দ্রাণীকে নারীকুলের মধো সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলা 

হয়েছে। 

ইন্দরাণীমাস্থ নারিযু স্থভগামহমশ্রবং ।৪ 
_+এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবাচী বলিয়া শুনিয়াছি ।* 
ইন্দ্রাণীর নাম খণ্েদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি। শতপথ ক্রাক্ষণে ইন্দ্রের 

প্রিয্পত্বী ইন্দ্রাণী_ “ইন্দ্রাণী হ বা ইন্দরস্ত প্রিয়! পত্বী।”* এঁতরেয় ব্রাক্মণে ইন্দ্র 
পত্ীর নাম প্রীসহা,-_ “সেন। বা ইন্রস্ত প্রিয় জায়। বাবাত। প্রাসহা নাম ।৮" 

খখেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শচীপতি-- “ইন্দ্র কুৎসে! বুত্রহনং শচীপতিং 

কাটে ।৮৮-- 

অথর্ববেদেও ইন্দ্র শচীপতি £ 

শিক্ষেয়মশ্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিনে ॥৯ 

শপাতু গ্রীবাঃ শরণাতুঞ্চিহ৷ বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ।১ * 
সন্ধানমু্য শাতত্ন্ বৃত্রস্টেব শচীপাতিঃ|১১ 

কুষ্যজূর্বেদেও শচীপতি ইন্দ্রের উল্লেখ £ 
শচীপতিখ ধিভেন -- *যজ্ঞং দাধার ।১২ 

শচী শব্ষেব অর্থ কি? সাক্সন লিখেছেন, পশচীতি কর্নাম |” শঙ্গীপতি 

১ খথেদ--১।৬৮।৮, ১1২২৯ ২ ধরেদ--১1২২।৯ ৩ খথ্েদ--১।২২১২ 
৪ এ ১০1৮৬।১১ € অনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত ৬ শতপথ ব্রাঃ--১৪।২।১৮ 

৭ এতয়েক আাঃ--১২।১১ ৮ খাখেদ-_১1১০৬৬ » অথর্ব__২০।৩।২৭।২ 
১* অথর্ব--১৬।১৩1১৩৪।১ ১১ অধর্ব--৬1১৩।১৩৫।১ ১২ কৃঃ হজুত--81৩1৪।৮ 



২২৩ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

শব্দের অর্থ £ “নর্বেষাং কর্মনাং পালয়িতারম্।১ অর্থাৎ শগী শবের অর্থ কর্ষ। 
শচীপতি অর্থে সকল কর্মের পাঁলয়িতা | 

কর্ম অর্থে শচী শবের প্রয়োগ বৈদিক গ্রস্থাবলীতে স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । শুক্র যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে £ “স্থরাং ব্যপিবঃ শচীভিঃ 

সরন্বতী ত্বা। মঘবন্নতিষ্ণবং ।”২ _হে ইন্দ্র! তুমি শচীগণের দ্বারা স্থুরাপান 
করেছিলে; হে মঘবন্, সরম্বতী তোমার সেবা করেছিলেন । 

এখানে শচী অর্থে ইন্দ্র-পত্বী হওয়া সম্ভব নয়। আচার্য মহীধর বলেছেন, 

শচীভিঃ কর্মতিঃ নমুচিবধাদিং কৃত্বেত্যর্থঃ।” _ অর্থাৎ নমূচি বধ প্রভৃতি কর্মের দ্বাবা 
অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে আছে £ 

যন্ডেদং প্রধিশি য২ বিরোচতে প্রাণিতি বিচষ্টে শচীভিঃ 1৮5 

_যে বিষ্ণুর প্রদেশে (ইচ্ছায়। এই বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, শচীগণের দ্বারা (কর্মের 
দ্বারা) প্রাণ প্রকাশিত হচ্ছে। 

এখানেও শচী শব্ধ কর্মবাচক | মহীধর লিখেছেন, -“শচীভিঃ কর্মভিঃ 

বিচষ্টে ।” _-কর্সের দ্বার চেষ্টিত হয়েছিলেন । 

খথেদের একটি মন্ত্র থেকেও শচী শব্দের তাৎপধ স্ম্প হয়ে ওঠে । 

ছা ম] অসি ক্রতুম? ইন্দ্র ধীর শিক্ষা । 
শচীব স্তব নঃ শচীভিঃ ॥ 

__হে শচীৰ অর্থাৎ সৎকর্মন্বরূপ, আপনার কর্মের দ্বাবা আপনি আমার্দিগকে 

সন্বস্ভ দান করন।« 

ইন্দ্র এখানে শচীবান্। শসীপতি ন! বলে শগীবান্ বলা হয়েছে । শচীবান্ ও 
শ্চীপতি সমার্থক হলেও শচীবান্ অর্থে শচীর স্বামী বোঝায় না। শচীবান্ 

শচীদের ছারা আমাদের সব্বস্ত (অথব! কর্ম বা যজ) প্রদান করবেন বললে শী 
শবে কর্ম বা কর্ষশক্তি ণ বললে অর্থ হয় না। 

শচীশব সুতরাং কর্মকেই ব্যঞ্কিত করছে। অদ্ভুতকর্ম! ইন্দ্র বৃত্র, নমূচি, শন্বর, 
বল প্রভৃতি বহু দানব বধ করেছেন; সুর্ধকে প্রকাশ করেছেন, বৃষ্টিদান করে 
জীবের জীবন রক্ষা করছেন। অতএব ইন্দ্র মহত্তর কর্মের পতি _শচীপতি । 

১ সায়নকৃত ১1১,৬1৬ খকের ভাষা ২ শুক বজুঃ-১০।৩৪ ৩ জধর্ব--৭1৩২৭।২ 

৪ পখ্েদ-_১1৬২1১২ « অনুবাদ-_হুগণদাস লাহিড়ী 



ইন্দ্র ২১ 

খখেদের একটি থকে অশ্থি্য় শচীপতিরপে সন্বোধিত হয়েছেন ; _-৭নঃ শক্তং 

শচীপতি শচীভিঃ1”১ -_- হে শচীপতিছয়, স্তোজপ্রযুক্ত আমাদিগকে (ধন) প্রদান 

কর।২ 

অন্থবাদে রমেশচন্দ্র শচী শবের স্তোন্র অর্থ গ্রহণ করেছেন। শচীপতি 

অশ্বিয় স্তোত্রের অধিপতি হতে পারেন। কিন্তু শচীদের দ্বারা বা স্তোত্রের 

দ্বারা ধনদান কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হয়। খখেদে অন্তত্র মিত্র ও বরণকেও 

শচীপতি বল! হয়েছে । বরমেশচন্দ্রের মতে এখানে শচীশব্দে যজ্ঞকে বোঝাচ্ছে। 

শচীপতি শবের অর্থ যজ্ঞের পালন কর্তা । “খণেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি 

অর্থে যজ্ঞপতি | ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপ্তি বলা হইয়াছে । 

এই খকে মিত্র ও বর ণকে শচীপতি বল] হহয়াছে, অন্তান্ত স্থানে অন্যান্য দেবকেও 

এই বিশেষণ দিফ্কা অভিহিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচীপতি 
শব্দের প্রাকৃত অর্থ ভুলিয়। গেল এবং ইন্দ্রকে শচীপতি বলিষ্না ইন্দের স্ত্রীর নাম শচী 

বিবেচনা করিল । এইরূপে পৌর৷ণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে 1” 
কারো কারে। মতে শচী শব্দের বল- শক্তি । দানবধধ প্রভৃতি কাধের দ্বারা 

ইন্দ্র অত্যাম্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। স্থতবাং ইন্দ্র বলাধিপতি শচীপতি। 

কুফঘজুর্বেদ বলেছেন, “হস্থাস্থরাণীমভবচ্ছচীভিঃ1”« তুমি শচী অর্থাৎ শক্তির 
ছার! অস্থরগণের হস্তা হয়েছিলে । 

এখানে মহীধবের ভাঙ্কে শচী শবের অর্থ শক্তি। এঁতরেয় আরপ্যকে আছে, 

“ইন্দ্র নদীব এদিহি প্রস্থতিরা শচীভিঃ1” -_হে ইন্দ্র, তুমি শক্তির ছারা নদীর 
মত এই যজ্ঞভূমিতে আগমন কর। 

আচাধ সায়ন এখানে শচী অর্থে কর্মশক্তি গ্রহণ করেছেন-_ “শচীভিঃ 

শক্তিভিঃ |” 

ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ৮4৪ ₹685709 989101 610676 19 & 

87656 1067 67.05 01 008208010 8000706 50100158208, 100056 ০01 জা 10000 610108 

8008৮ 98010110861 1১10) 010 28. ড. 10068081010 01 86161086109 8:50 08115 

68106 60 [06870 41708800০01 98001 03 20000818: 96510001085 03 

855৪ 7189 6০ 6055 1069 6286 989101 1৪ 6005 আ)19 ০01 [77079.5৩ 

১ খখেদ--৭1৬৭।৫ ২ অন্গুবাদ--রমেশচজ্র দত ৩ বাথেদ-- ১1৮২৫ 

৪ খখেদের বঙ্গানুবাদ-_১/৮২।৫ থাকের টিকা € কৃফবভূর্বেদ-_8181৩1২ 
৬ 6010 56160610198, ০]. [1৭ ৮" তে, 



হই হিন্দুদের দেবদেষী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

ইন্জের কর্ম ও কর্মশক্তি একই কথা। ছুত্াং ইন্দেষ কর্ম বা! কর্মশক্তি সংক্ষেপে 
শক্তি শচী। পৌন্াণিক দেবপন্্ীগণও দেব-শক্কি। ওই হিসাবে ইঞ্জের শক্তি 
শচী ইন্দ্রপত্বী ইন্দ্রানীতে পরিণত হওয়া সম্ভব । 

ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইন্দ্র হূর্ধায়ি। শৃর্ধান্সিরপী ইন্ 

যজ্জের অধিপতি | শগী শব্দকে যজ্ঞ অর্থে গ্রহণ করলেও কোন বিরোধ হয় না। 

যজ্জের শক্তি শচী একূপ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পাবরে। ভ্ঠোজ্র যজের অঙ্গ । 

স্থতবাং শচী স্তোত্ররূপা । 

নিরুক্তকার যাস্ক ইন্দ্রাণী শবের অর্থ করেছেন £ হইন্ত্রাণীন্দরন্ত পত্বী।”: 

অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “ইন্দ্রাণী মাধ্যমিক! দেবতা _ ইন্দ্রের 
বিভতি ; অথবা! ইন্দ্রাণী *ইন্দ্রের ভারা (পৌর়াণিকগণের মতে)।”২ নিরুক্তকার 
গৌ শব্দের অর্থ করেছেন -মাধ্যমিকা বাক্-__“বাগেষ! মাধামিকা।”ৎ __এই গো 
মাধ্যমিক বাক । খথেদে ১১৬৪।২৮ খকে গো বংসের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন। 

নিরুক্তকার বলেছেন, বস এখানে আদিত্যকে বোঝায় ।* মাধ্যমিক বাক্ 

বিছ্যতরূপা । ইন্দ্রাণী শচী যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্রির শক্তি অথব! বিছ্বাৎ্রূপ! মধাস্থানবতিনী | 
এই তেজোরূপা শক্তি কখনও ইন্দ্রের জননী অর্দিতি কখনও ইন্দ্রের পত্রী ইন্দ্রাণী 

শটী। 

খণ্েদের একটি স্ক্তের” খধি শচী; দেবতাও শচী। তুক্তটিতে সপত্বীর 

উপরে নারীর আধিপত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে । বমেশচন্দ্রের মতে “সুক্ুটি 
সপত্বীর উপর প্রভু লাভ করিবার মন্ত্র।” কিন্তু স্ক্তের ধবি এবং দ্বেবত। শী যে 

ইন্দ্রপত্বী এমন ইঙ্জিত কোথাও নেই । 

পুরাঁণাদিতে শচী ইন্ত্রপত্বীতে পরিণত হয়েছেন। মহাভারতে-পুবাণে ইন্দ্র 

স্বর্গাধিপতির উপাধিমাত্র। স্থৃতরাং যে কেউ স্বীয় কর্মবলে হ্বর্গাধিপত্য লাভ 

করবেন শচী তারই অধিরুতা হবেন । এই জন্যই মহাভারতে নহুষ ইন্দ্রপদলাভ 

কবে শচীকে অধিকার করার জন্য শিবিকারোহণে শচীর আবামে গমন করে- 

ছিলেন। শচীকে কোন ব্যক্কিরূপে গ্রহণ না করে কর্মশক্তিরপে গ্রহণ করলে 
পৌরাণিকগণের বূপকাশ্রিত কাহিনীর তাৎপর্য হাদয়ঙ্গম করা সহ হয় । 

১ পির -১০।৩৭।৩ ২ তদেব ( ক. বি.) পৃঃ ৯২৩৭ ৩ তদেৰ _-১১.৪২।৫ 

৪ তদেব-_-১১।৪২২ ৫ খখের--১০1১৫৯ 



ই ইত 

ইন্দ্র ও শচীকে নিয়ে কত গল্প-কাহিনীই না সতী হয়েছে! শচী হলেন 

্লানব-বন্ঠা। | বৃহদ্গেবতার় ইন্দ্রের দানবী কামনার উল্লেখ রয়েছে । 
স হি তাং কাময়্ামাস দানবীং পাকশাসনঃ | 
জোয্টাং স্বসারং পুংসশ্চ তট্তৈব বধকামায়! ॥+ 

--সে-ই ইন্দ্র পুং নামক দ্বানবের জ্যোষ্ঠা ভগিনী-দানবীকে তারই বধের 

আকাঙ্খা কামন। করেছিলেন । 

ইঞ্জের পাঁনবী কামনার" উপাখ্যান কত প্রাঈীন কে জানে? এই উপাখ্যান 
থেকেই সম্ভবতঃ শচী দানবকন্ঠারূপে কল্লিতা হয়েছেন। যেঘনাদবধ কাব্যে 

শচী ইন্দ্রের যোগ্য সহধমিণী। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে কৈলাশে গিয়ে পার্বতীকে 
বাক্চাতুর্ধদ্বাবা মেঘনাদ বধ করতে প্ররোচিত করেছেন |. 

নাশি মেঘনাদে 

দেহ বৈদেহীষে পুনঃ বৈদেহীরঞ্নে। 
দাসীর কলংক ভগ্গ, শশাংকথারির্ণি! 
মরি, মা, শরমে আমি, শ্তনি লোকমুখে, 
ভিদিব-ঈশ্বরে বক্ষ: পরাভবে রণে 

বৃতরসংহার কাব্যে বৃত্রপত্বী এক্ট্রিলার ইচ্ছা পৃরধ করতে বৃজ্ধ শচী হণ 
করেছিলেন ৷ এন্জ্রিলা শসীকে বলপৃর্বক দাসীত্বে নিয়োগ করেছিলেন । 

ইজ্জ শতক্রুতু ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু | বেধে ক্রহু শব্দের অর্থ কর্ম। 
খথেদে ২।১২।৭ খকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র ক্রতু বা কর্মের ছারা অন্ঠান্ত দেবগণকে 

অতিক্রম করেছিলেন দেবে দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ। তিনি শত শত মহৎ 

কর্মের দ্বারা দ্েবগণের মধো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন ৷ “ইন্দ্র শতদিন বিক্রম 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার নাম শতক্রতু (ক্রু বিক্রম, খখেদে 
'কালে ক্রহু শব্দে যজ্ঞ বুঝাইত না ।”5 

খথেদে ইন্দ্রকে শতত্র হুরূপে উল্লিখিত হতে দেখি £ 

উধ্বন্তিষ্ঠ। ন উতয়েহস্মিন্ বাজে শতক্রুতে। ।£ 

-_হে শতক্রহব! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উতন্থক হও ।« 

১ বৃহদ্দেবত1-_-৬।৭৬ ২ মেধনাদবধ কাবা- ওর সর্গ 

৩ ধেদের দেবত! ও কৃষ্টগাল, যোগেশচজ্ রা়--পৃঃ ১০৫ ৪ খর্থেদ--১।৩১৬ 

৫ জঙবাদ-সশচজ দত 
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যুক্ত তে অস্ত দক্ষিণ সব্যঃ শতক্রতো৷ |, 

হে শতক্রতু! তোমার (রথের) দক্ষিণ পার্খস্থ ও বামপার্শস্থ অশ্ব সুযুক্ত 
হুউক ।২ 

অন্ত পীত্বা শতক্রতো ঘনো! বুত্রাণামভবঃ 1৩ 

হে শতক্রতু! এই মোমপান করিয়া তুমি বৃত্র গ্রভৃতি শব্রদিগকে হনন 
করিয়াছিলে ।* 

অথর্ববেদেও ইন্দ্রকে শতক্রতু বল। হয়েছে £ 

ইন্জিয়াণি শতক্রতো! যা তে জনেধু পঞচনথ 
ইন্দ্র তানি তে আ বৃণে ॥ 

--হে শতক্রতু, তোমার যে কর্ণ বা তেজ পঞ্চজজনের (জনবাদ অধিবাসী 
অথবা] পঞ্চশ্রেণীর মন্ুস্ত) মধ্যে বিরাজমান, আমরা তাদের বরণ করি । 

ক্রতু শবে অর্থীস্তর যজ্ঞ। তাই পরবর্তকালে কাব্যে পুরাণে শতসংখ্যক যজ্ঞ 
সম্পন্ন করার ফলেই ইন্দ্র ইন্দ্ত্ব লাভ করেছেন, এরূপ উপাখ্যান গড়ে উঠছে। 

পুরাণে ইন্দরত্ব একটি পদ, ইন্দ্র দেবরাজ্যের অধীশ্বর। “সম্রাট বস্তিতে যেমন বিভিন্ন 
কালে বিভিন্ন জনের উপাধির বিষয় উপলন্ধ হয়, ইন্দ্র বলিতেও সেইরূপ বিভিন্ন 

কালের বিভিন্ন জননায়কের পরিচয় পাই ।”৬ 

ইন্দ্র শবের এই অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বেদে ইন্দ্র শব্দে রাজা বোঝায় 

না। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতারা রাজ! খেতাব 

পেয়েছেন। কিন্তু মহাঁভারতে-পুর্লাণে দেখি, শতযজ্জের সার্থক অনুষ্ঠানের 
ফলে ইন্্রত্ব অর্জন সম্ভব। পুণ্যকর্মের ফলে নহুষ ম্বর্গাধিপতি হয়েছিলেন ।" 

সগর রাজা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করার প্রয়াসী হওয়ায় ইন্দ্র শততম যজ্জটি- 
পণ্ড করেছিলেন অশ্বমেধের অশ্বটি অপহরণ করে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইন্দ্র শতযজ্ঞ, 
সম্পাদন করেই দেবরাজ হয়েছিলেন £ 

পুরা শতমখো দর্পাৎ কৃত্বা মখশতং মুদ্ব! ৷ 

বব সর্বদেবানামধ্যক্ষঃ সম্পদা যুতঃ ॥৮ 

১ খখেদ--১/৮২।৫ ২ অনুবাদ--তদেব ৩ খর্েদ-_-১1৪1৮ 

৪ অনুবাদ--তদেব € অথর্ববেদ-_২০।৩২১1২ 

৬ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, হর্গাদাস লা“হড়ী- পৃঃ «১ ৭ মহাভারত- উদ্যোগপর্ক 
৮ ভ্ীককজন্মখণ্_- ৪৭1৬ 
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মেঘকেই অস্থরদের ছুর্গ-কল্পনা! বৈদিক কবিদের অত্যন্ত ম্বাভাবিক বোধ হয়। 
রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতো। ইন্দ্র মেঘরূপী 
দুর্গ ধ্বংস করতেন। 

ইজ্জ সোমপায়ী-_ ইন্দ্র সোমপায়ী | সোমরস পেল্পে ইন্দ্রের আনন্দের সীম! 
থাকে না। সোমপান করে তার উদ্দর বিশাল হয়ে ওঠে । সোম পানে তার ক্লান্তি 
নেই। তার শ্শ্রু দিয়ে সোম ঝরে পড়তে থাকে, তথাপি তিনি সোমপানের 
নিহিত অন্তর ধাবমান হোন। এইরূপ একজন দেবতা যিনি আবার বেদের 
প্রধান দেবতা তার সম্পর্কে এই বর্ণনা পড়ে অশ্রদ্ধা আগ স্বাভাবিক । সোম 

শবে বোঝায় সোমলতার রস- ঘ! মাদকন্রব্য ব৷ স্থ্রারূপে বৈদিকযুগে ব্যবহৃত 
হোত । ইন্দ্রের সোমপান- অপরিমিত মদ্যপান । কিন্তু সর্যাগ্নিকূপী ইন্দ্র মছ্যপান 

করে উদর ম্বীত করে মত্ত হতেন বৈদিক কবির নিকট এবূপ কল্পন। স্বমভাবিক 

বোধ হয় না। এই বিবরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে বোধ হয়। ইন্্ 

সোম-প্রিয়, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমযাগের অনুষ্ঠান বিধেয়, --এইরূপ 

অভিপ্রায় খযি-কবির ছিল বলে মনে হয়। তাগ্যমহাব্রাহ্ষণে আছে যে বুত্রবধের 

জন্ত ইন্দ্র সামমন্ত্র থেকে শক্তিলাভ করেছিলেন । এই সামমস্তর সোমযাগে 

প্রযুক্ত হয়। 

“ইন্জ্ঃ প্রজাপতিমুপাধাব বৃত্রং হনানীতি তন্মা এতচ্ছন্দোভা ইন্দরিয়ং বীধং 

নির্মায় প্রাহচ্ছদেতেন শরু,হীতি তচ্ছকরীণাং শব্বরীতত্বম্।”২ -_ বুত্রকে বধ করবো 
এই কথা বলে পুব্াকালে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হলেন । তখন গায়ত্রী 
গ্রভৃতি ছন্দ থেকে সারভূত (বীর্য) নির্মাণ করে প্রজাপতি ইন্দ্রকে দিলেন । 

১৬০৫০ 105 01০91967--2886 6 ২ তাগ্মহাব্রাঃ---১৬।৪।১ 
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প্রজাপতিগ্রদত্ত এট শক্িদ্বারা ইন্দ্র বৃত্রান্থরের সীমা! (স্তকেছ হধ্যন্তাগ) বিদীণ 
কবেছিলেন। সীম! ভেদ কলার জন্যই এই সামমন্ত্রকে শঙ্ষরী বলা হয় । 

বৃত্রহত্যার পরে ইন্দ্রের তেজ হাস হলে দেবতাদের অনুষ্ঠিত হজ্জ থেকে ইন 

স্বীয় তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ৷ “ইন্দ্রো বৃত্রযহন্ স বিধও.বীর্ষেণ ব্যাচ্ছন্তশ্যৈ 

দেবাঃ প্রায়শ্চিতিমৈচ্ছংস্তং ন কিঞ্চনাধিনোত্তং তীত্র সোম এবাইধিনোৎ 1১ -_ 

পুরাকালে বুত্রকে হত্যা করে ইন্দ্রের তেজ হ্াসপ্রাপ্ত হয়েছিল, দেবতার! তার 
প্রায়শ্চিত্ত (প্রতিকার) ইচ্ছা! করে বহু যজ্জ করলেন। কিন্তু তাতে কিছু ফল হোল 

না। তখন তারা তীব্র সোম প্রদান করলেন । 

এই কাহিনীর মৃলকথা,_ সোমযাগ সম্পন্ন করে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি সম্ভব 

হুয়েছিল। বৃত্রবধ করায় ইন্দ্রের ব্রন্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পকিত 

পৌন্াণিক উপাখ্যানের মূল এখানেই । বুন্রবধের পর বর্ধার অপগমে সোমফাগের 
অনুষ্ঠানের দ্বারা সুর্যের তেজোবৃদ্ধি হোত এই বিশ্বাসের ফলেই এরূপ কাহিনীর 

উত্তব। মহাভারতের ত্রিশির! বৃত্রবধের পরে ইন্দ্র বিষ্ণুর আদেশে অশ্বমেধ যজ্জের 

অনুষ্ঠান করে পাপযুক্ত হয়ে স্বীয় তেজ পুনর্বার লাভ করেছিলেন ।২ 
সোমশবের অপর একটি অর্থচন্দ্র। প্রাতঃকালে তুর্যের উদয়ে চন্দ্রের জ্যোতি 

প্লান হয়,_ ইন্দ্র সোমপান করেন । চন্দ্রকলার হ্রাস বুদ্ধি ও কুর্যকিরণের জঙ্গে 

সম্পর্কান্বিত | কুষ্ণপক্ষে ক্ষয়িষু চন্দ্রের কলা হুর্ধ পান করেন এইকর্প বিশ্বাস 

ইন্জের সোমপানের মূল হতে পাবে । 
পণ্ডিত প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্রের সোমপান সম্পকিত ব্যাপারের একটি 

গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি লিখেছেন, “ইন্দ্রদেব এখানে 

মেঘাধিপতি বৃষ্টির দেবতা। ্থতরাং তাহার দেহ (উদর ও দুখ) এ অনস্ত আকাশ 
বলিয়া মনে করিতে পারি । সেক্ষেত্রে “কুক্ষিঃ সোমপাতম:” বলিতে-.*.**প্রতীত 

হয় না-কি যে উহাতে মেঘপুগ্তদ্বারা সজ্জিত অন্তরীক্ষকেই বুঝাইতেছে ? 

“সমুদ্র ইব পিশ্বতে”.-...-মহাসমূদ্রে বৃষ্টির বা নদনদীর যত জল আসিয়াই 
পতিত হউক না৷ কেন, সমুদ্র তাহাতে স্ফীত ব৷ বৃদ্ধিপ্রা্ত হয় না সেইরূপ যত 

মেঘই সজ্জিত হউক, যতই মেঘের আয়তন বৃঝ্তপ্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার 
বিশাল উদরের কিছুই আসে যায় না।”৩ 

ছুর্গাদাস আরও লিখেছেন, “সংসারের ক্রেদনাশি বিশ্তদ্ধ বাম্পাকারে পরিণত 

১ তদেব-_-১৮৫।২ ২ মাঃ, উদ্যোগপর্ব ৩ বেন তাহার ব্যাখা? পৃঃ ২৯ 
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ছুই! জাকাতশ মেঘে পধবলিত হয়। এখানে দোষ শব্বে সেই বিশুদ্ধ বাঁম্পকে 

'নুঝাইাত্েছে । ****** বাস্পের স্বার। মেঘ লক্েেন্প বিষয়ই এখানে ঝপকে বিবৃত 
হইয়াছে । বাম্প গ্রহণ (পান) তাহার যুখসুন্বনধন্থচক ; বাষ্প ধারণ তাহা 
উদয়ের বিশালত্ব জ্ঞাপক:"" । 

“আপো। ন ককুদঃ”-...-.আকাশে ব। মেঘে সর্দ। জলকণ। সঞ্চিত থাকে, 

সে জলকণ! কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় ন11”; 

কিন্ত বৈদিক সোম ্থ্যরশ্মিকেই বোঝায় । দিবাবসানে রশ্লিসংহরণ ইন্দ্র 
কর্তৃক সোমপানের প্রকৃত তাৎপর্য ।২ 

ইন্দ্রের পিতৃহত্যা- খখেদে ইন্দ্রের পিতৃহত্যার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রের 
পিতা দ্র্যোস্। দ্যৌস্ শবে আকাশকে বোঝায় । আবার ভ্োঁন্ শব্দে দীপ্তিমান 
সৌরকিরণও বুঝায়। কৃর্ধাস্তের পরে মৌরতেজের বিনাশ (অদর্শন) অথবা 
স্বাকাশের দীপ্তিহাস ইন্দ্রের পিতৃহত্যা কাহিনীর যুগে বঙমান বলে মনে হয়। 

অগ্নি বা আগ্নেয় তেজ থেকে হৃর্ধরূপী ইন্দ্রের জন্ম । আ্রিশিরা বধের মতই স্ুর্যোদয়ে 
অগ্নির তেজ হরণের বৃন্তাস্তও ইন্দ্রের পিতৃহত্যার উৎস.ইওয়া অসম্ভব নয়। 

ইন্দ্র সহজআ্বাক্ষ ও অহল্য। _ইন্্র সহস্তাক্ষ। খধথেদে ইন্দ্রের সহ চক্র 
উল্লেখের কথা পূর্বেই কথিত হয়েছে । অথর্ববেদেও ইন্দ্র সহম্রাক্ষ : 

উপপ্রাগাৎ সহস্রাক্ষো যুক্তা শপথো রথম্। 
__সহম্রাক্ষ শাপদক্ষ ইন্দ্র রথে অশ্ব যোজন] করে আমাদের নিকট আগমন 

করুন। 
রামায়ণেও ইন্দ্রকে সহন্রচক্ষ বা সহস্্াক্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছে । কিন্তু 

বামায়ণে অহল্যা উপাখ্যানে ইন্দ্রকে অহন্যাগমনের পূর্ব থেকেই সহস্রাক্ষ 

-নামে উল্লেখ কর! হয়েছে । 

তত্তান্তয়ং বিদিত্বা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ | 

মুনিবেষধরে! ভূত্বা অহল্যামিদমত্রবীৎ ॥* 

_ গৌতম খষি দূরে গমন করেছেন জেনে শচীপতি সহন্রলোচন মুনিবেশ ধারণ 
কবে অহল্যাকে এই কথা বলেছিলেন । 

১ তদেব পৃঃ ৩০ ২ পরে সোম প্রসংগ ভরষ্টবা ৩ অধর্ব-_-৬1৪।৩৭।১ 

৪ রামারণ, আদিকাণ্ড_৪৮১৭ 
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; 1" অহল্যাভিগমনের শাস্তিরূপে রামায়ণে গৌতমের অভিশাপে ইঞ্জের অণ্ডকোষ 

খসে পড়েছিল । খবষি অভিশাপ দিয়েছিলেন, “অকত্ব্যমিদং যন্বাদফলস্বং 

ভবিশ্ঠসি।১ - যেহেতু এই অকবণীয় কার্য তুমি করেছ, সেইজন্ত তুমি ফলহীন 
হবে। 

গোঁতমের অভিশাপের ফলে-_ 
গোৌতমেনেবমোক্তন্ত সরোধেণ মহাত্মনা । 
পেততু বৃষণৌ ভুমৌ সহস্রাক্ষম্ত তৎক্ষণাৎ ॥২ 

__মহাত্ব! গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে এইরপ বললে সহশ্রাক্ষ ইন্দ্রের অপ্দ্বয় তৎক্ষণাৎ, 
ছুমিতে পতিত হয়েছিল । 

'ঝামায়ণ অনুসারে ইন্দ্রের সহশ্রলোচন গোৌতমের অভিশাপের ফলে উদ্ভূত নয়। 
মহাভারতে ইন্দ্রের সহশ্রলোচনের হেতু সম্পর্কে একটি ভিন্নতর বৃত্তান্ত কখিত 

হয়েছে। স্থন্দ ও উপহ্ন্দের মৃত্যুর হেতু রূপে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা হি করলে 
মহাদেব সেই অত্যাশ্চয রূপ দর্শনের নিমিত্ত হলেন চতুমুখ আর ইন্দ্র হলেন, 

সহশ্রলোচন । 

কুর্বত্যা তু তদ। তত্র মণ্সং তৎ প্রদক্ষিণম্। 

ইন্দ্র স্থাহুশ্চ ভগবান্ ধৈর্যেণ প্র ত্যবস্থিতৌ | 
অ্ুকামস্ত চাত্যর্থং গতয়! পার্বতন্তয়া | 
অন্তদঞ্চিতপল্মাক্ষং দক্ষিণং নিঃহ্তং মুখম্ ॥ 

পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যাঃ পশ্চিমং নিস্থতং মুখম্। 
গতয়। চোত্তরং পার্মুত্তরং নিঃহতং মুখম্ ॥ 

মহেন্্রন্তাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পাশ্বতোহগ্রতঃ। 
বক্তাস্তানাং বিশালানাং সহশ্রৎ সর্বতোহভবৎ পুরা ॥ 
এবং চতুর্মখঃ স্থানুর্মহাদেবোহভবৎ ॥ 

তথ! সহশ্রনেত্রশ্চ বব বলস্দনঃ ॥- 

--তিলোত্ম৷ অতি সাবধানতাপূর্বক ভগবান্ মহাদেব ও হন্দত্রকে প্রেদক্ষিণ' 
করিল । প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্থে গমন করিলে তদীয় অলোঁক- 

সামান্য লাবণ্য দর্শনার্থে দক্ষিণ দিকে তাহার এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তর দিকে- 

১ তদেব- ৪৮1২৭ ২ তদেব-_-২৪।২৮ ৩ দহাভারত, আদিপর্ব _২১১।২৪.২৮ 
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গমন করিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল, ভগবান পুরন্মরেরও সর্বা্ে 

অতি বিশাল সহম্্র লোচন আবিভূর্ত হইল। এইরূপে পূর্বকালে ভগবান মহাদেব. 
চতুর্ম,খ এবং বলনিস্থদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন ।+ 

মহাভারতে একাধিকবার ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণের উল্লেখ আছে £ 

অহল্যা ধিতা পূরবস্ষিপত্থী যশস্থিনী 18) 
ইন্দ্রের সহশ্রচক্ষৃত্বের হেতু যে অহল্যাভিগমন সেইরূপ বিবরণ এখানে নেই। 

মহাভারতের আর এক স্থানে বল! হয়েছে যে অহল্যাধ্ধণের পাপে গোৌতমের 
শাপে ইন্দ্রের শ্মশ্র হরিদর্ণ হয়েছিল আর তীর মুক্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে মেষবৃষণ 
সংযোজিত হয়েছিল কৌশিকমুনির জন্য | 

অহল্যাধ্ষণনিমিত্তং হি গোৌতমাদ্ধবিশ্বশত্বাদিন্্রঃ প্রাপ্ত: | 
কৌশিকনিমিল্তং ছেন্ছে। মুক্ষবিয়োগং মেষবুধণস্থংচাঁবাপ ।5 

মহাভারতে অহল্য। সম্পর্কে আর একটি উপাখ্য।ন আছে । এই উপাখ্যানে 

খষি গৌতম পত্রী অহল্যার ব্যাভিচারে কুপিত হয়ে পুত্র চিরকারীকে আদেশ 

করেছিলেন অহুল্যাকে হত্যা করতে । 

ব্যাভিচারে তু কন্মিংশ্চিদ্বাতিক্রম্যাপরান্ হুতান্। 

পিত্রোক্তং কুপিতেনাথ জহীমাং জননীমিতি ॥ 

ইত্যুক্তা স তদা বিপ্রো গৌতমো জপতাং বর: । 
অবিষৃশ্ত মহাভাগেো। ৰনমেব জগাম সঃ ॥" 

_- কোন সময়ে পত্বী অহল্যার ব্যাভিচাবর দর্শনে কুপিত পিতা অন্যান্ত পুত্রদের 

অতিক্রম করে চিরকারীকে বলেছিলেন, তুমি জননীকে বধ কর। এই বলে 
তপন্থী শ্রেষ্ঠ মহাভাগ গৌতম কোন চিন্তা না করে বনে চলে গেলেন । 

গৌতম নন্দন চিরকারী পিতার আদেশ ম্মরণ করে পিতার এবং মাতার শ্রেষ্ঠত্ব 
ও গুরুত্ব পর্যালোচন। করে স্ত্রীজাতির মহত্ব আলোচনা করলেন এবং মাতাকে 
নির্দোষ বিবেচনা করলেন । তার মতে দেওরাজই হলেন অপরাধী । 

ইন্দ্রের অপরাধে মাতৃহত্যা অন্রচিত বিবেচনায় চিরকারী পিতার আদেশ 

পালনে ধিলম্ব করলেন! গৌতম তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েও নিজের নিষ্ঠুর আদেশের 

১ অনুবাদ- কালিগ্রসন্ন সিংহ ২ মুহা উদ্যোগপর্ব--১২।৬ 

৩ মাঃ, শাস্তিপর্ব--৩৪২।২৩ ৪ মহাভারত, শাস্তিপর্ব---২৬৫।৭।৮ 
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জন্য অনুতপ্ত হয়ে পুত্রেষ সন্নিকটে উপনীত হলেন । তিনি তাবলেন, অহলা। গ্রক্কত- 

পক্ষে নিরপবাধা । 

আশ্রমং মম সম্প্রাপস্ত্রিলাকেশঃ পুবন্দরঃ | 
অতিথিতব্রতমাস্থায় ব্রাহ্মণং রূপমাস্থিতঃ ॥ 

স ময় সান্বিতো৷ বাগভিঃ ম্বাগতেনাভিপুজিতঃ। 
অর্ধ্যং পাদ্ঠং যথান্তায়ং ময়া চ প্রতিপাদিতঃ ॥ 

পরবানশ্মি চেত্যুক্তঃ প্রণয্লিক্যাতি তেন চ। 

অভ্র চাকুশলে জাতে স্ত্িয় নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ 

এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহৎ নাধ্বগস্থ্িদশেশ্বরঃ | 

অপরাধ্যতি ধর্মন্ত প্রমাদন্বপরাধ্যতি ॥ 

ঈর্বাজং ব্যবসনং প্রাহুস্তেন চৈবোধব রেতসঃ | 

ঈ্ষয়াত্বমহমাক্ষিপ্তো ময়ো দু্কৃতসাগবে ॥ 
হত্বা সাধবীং চ নাত্বীঞ্চ ব্যসনিত্বাচ্চ বামিতাম্। 
ভর্তব্যত্বেন ভাষাং চ কোহন্ মাং তারয়িষ্যৃতি ॥ 

- ত্রিলোকেশ্বর গুরঙ্গার অতিথিবত অবলদগ্বনপূবক ত্রা্ষণবেশ ধারণ করিয়। 
আমার আশ্রমে আগমন বরিয়াছিলেন, আমি তাহাকে বাক্যদ্ধাবা বিশ্রাস্ত করিয়া 

স্বাগতপ্রশ্নে সমাদরপুবক যথান্তায়ে পাগ্-অর্থ্য প্রদান করিলাম এবং কহিলাম, 
অদ্য আপনি আমার আশ্রমে আগমন করায় আমি লনাথ হইলাম। দেবরাজ 

গ্রীত হইবেন বলিয়াই আমি এই সকল কথা কহিয়াছিলাম, এ বিষয় চিন্তা করিলে 

বোধ হয়, এই অমঙ্গল ঘটিলে অর্থাৎ ইন্দ্রের চপলতা৷ বশতঃ মদীয় পত্বীতে দোষস্পর্শ 

হইলে অহল্যার তাহাতে কোন অপবাধ হয় নাই। অতএব এ বিষয়ে অহল্যা,, 

আমি ও ম্ব্গপথগামী ভিদশেশ্বর এই তিনজনের মধ্যে কেহই অপরাধী নহে, ধর্ম- 

সম্বন্ধীয় গ্রমাদই এ বিষয়ে অপরাধী । উধ্বরেতা মুনিগণ কহেন, প্রমাদবশতই 
ঈর্বাজনিত বিপদ ঘটে, আমি ঈর্ষাদ্ারা। আকৃষ্ট হইয়া দু্কৃতসাগবে নিমগ্ন হইয়াছি + 

সতী সিমস্তিনী ভরণীয়! ভাষা অনভিজ্ঞতাবশত: পরপুরুষ সংদর্গ করায় আমি 

তাহাকে নিহত করিতে অনুমতি করিয়াছি, এক্ষণে কে আমাকে সেই পাপ, 

হইতে পরিত্রাণ করিবে ?২ 

১ নাঃ, শাস্তিপর্ব--১৬৪1৪৭-৫২ ২ বধমান রাজবাটী প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ 
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এইবপ দীর্ঘ বিলাপের পর গৌতম পুত্র ও পত্রীকে চরণে প্রণত দেখে পরম 
আনন প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 

গোতমন্তং ততো দৃষ্টা শিরা পতিতং তুৰি। 
পত্তীং চৈব নিরাকারাং পরমভ্যাগমন্থ্দম্ ॥) 

অনস্তর, গৌতম তাহাকে অবনত মস্তকে ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং পত্বীকে 
লজ্জায় পাষাণপ্রায় বিলোকন করিয়া পরম হ্র্ষপ্রাপ্ত হইলেন ।২ 

এই উপাখ্যানে অহল্যার পাষাণীভবন অথবা ইন্দ্রের প্রতি গোৌঁতমের অভিশাপ 
অনুল্লেখিত। মহাভারতকার অহল্যাকে নিরাকারা বলেছেন। নীলকণ টীকায়, 

নিয়াকারাং শবের অর্থ করেছেন--“লচ্জয়! টির ।”--অর্থাৎ লজ্জায় 

পাষাণের মত হয়েছিলেন । 
পদ্পপুযাণে (হৃিখ্ড) ইন্দ্রের দেহে সহম্র ভগচিহ্ছ * দেবী হন্দ্রাক্ষীর কৃপায় 

সহআ ভগক্ষত সহম্্র চক্ষুতে রপাস্তবিত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে । অহল্যা- 

ধরণের পরে গৌতমের ছ্বা্া অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র জলমধ্যে আত্মগোপন করে 
ইন্্াক্ষী দেবীর স্তব করেছিলেন । দেবী তুষ্ট! হয়ে ইন্জ্রীকে বর দিতে উদ্চতা হলে 
ইন্দ্র প্রার্থনা! করলেন যে তীর দৈহিক বিরূপতা৷ দেবীন্ধ কৃপায় ধিদূরিত হোক । 

ততো দ্েবীমুবাচেদং শত্রু; পয়পুরঞয়ঃ | 
তহ প্রসাদাচ্চ মে দেবি বৈরূপ্যং মুনিশাপজম্ ॥ 
সন্ত্যজা দেববাজ্যঞ্চ লন্ধাহস্ত পুর যথা |” 

দেবী উত্তরে বলেছিলেন, তোমার মুনিশাপকৃত ভগচিহ্ছ ব্রহ্ধাদি দেবগণও দূর 
কবুতে পারবে না, তবে তোমার যোনি মধ্যে সহজ চক্ষু হবে এবং তুমি সহস্রাক্ষ 

নামে পরিচিত হবে। 

তমুবাচ ততো দেবী পাপং তম্মুনিশাপজম্ ॥ 
হস্তং ব্রদ্ধাদয়ে! দেবাঃ শক্তা নাহং সুবেশ্বর | 

কিন্তু বুৰিং স্্াম্যগ্য যেন লোকৈর্ণলক্ষতে। 
যোনি মধ্যগতং দৃষ্টিসহত্রন্তে তবিষ্যতি | 
সহশ্রাক্ষ ইতি খ্যাত: সথরবাজাং করিস্যসি ।£ 

ইন্দ্রের অণ্ড বিচ্যুত হওয়ারও প্রতিকার করেছিলেন ইন্দ্াক্ষী দেবী। তার 

বনে ইন্দ্র মেষাণ্ড ও মেষশিশ্ন লাভ করেছিলেন । া 

১ মাঃ, শাস্তিপর্ব-১৬৫।৬১ ২ তদেৰ ৪ পদ্মপু, হৃত্টিখও-_-৫৪16৬-৪৭ 
৪ পন্সপু, সটিখও--৫৪1৪৭-৫৯ 



২২ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

মেষাণ্তং তব শিশ্রঞ্ ভবিষ্যতি মহরাৎ। * 

রম্ধবৈবর্পুরাণে খষি গৌতম অহল্যাভিগনের অপরাধে ইন্্রকে অভিশাপ 
দিয়েছিলেন যে, ইন্দ্রের দেহে সহম্র যোনিচিহ্থ দেখা দেবে এবং এক বৎসর যোনি 
গন্ধ থাকবে? পরে হৃর্ষের আরাধনা করলে যোনি চক্ষৃতে পরিণত হবে। 

বেদং বিজ্ঞায় জ্ঞানী ত্বং যোনিলক্বোহনি কর্মন] । 

যোনিনাং সহম্ঞ্চ তব গাত্রে ভবত্বিহ ॥ 

যোনিগন্ধং তমাপ্রহি পূর্ণবর্ষঞ্ণ সম্ভতম্ | 
ততঃ স্র্যং সমারাধ্য যোনিশ্চ্ুর্তবিষ্যুতি ॥২ 

বাঙ্গালা দঙ্গলকাব্যে ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণ ও ইন্দ্রের শাস্তির কাহিনী স্বান 
লাভ করেছে । দ্বিজমাধব তার সারদাচরিত বা চণ্তীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন যে 

ইন্দ্র গুরু পত্বী অহল্যাকে দেখে কামপরশ হয়ে বলপূর্বক সম্েগে মন্ত হয়েছিলেন । 
সেই অবস্থায় গুরু গৌতম ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন । 

মদনের রঙ্গে আছে দেব স্থবেশ্বর | 

হেনকালে গৃহেতে আসিল মুনিবর ॥ 

গুরুবে দেখিয়া ইন্দ্র পলাইয়। যায়ে 

ক্রোধে মুনির অঙ্গে পাবক বাহিয়ায়ে ॥ 
তোর বুদ্ধি গৌতম যে ব্রাদ্ধণ না! হয়ে । 
যাহ পুরন্দর তোর ভগ হউক গায়ে ॥ 

পরে দেবী মঙ্গলচণ্তীর পূজা করে ইন্দ্র অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন, তার 
ভগচিহ্থ পরিণত হ'ল চক্ষুতে। 

দেবী বোলে দেবরাজ না কর ক্রন্দন । 
অঙ্গের ব্যাধি তোমার খগ্ডিব এখন ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খগ্ডাইবারে। 
ভগ ঘুচিয়া চক্ষু হউক শরীরে ॥ 
সেই ক্ষণে হইল ইন্দ্র সহনলোচন ॥৩ 

ঘিজরামদেবের অভয়ামঙ্গলে ইন্দ্র গুরুপ্রণাম করতে গৌতমের আশ্রমে 
এসে মানের উদ্দেশ্টে বহির্গত গুরু গৌতমের অনুপস্থিতির স্থযোগে শুক্ুপত্বী 

অহল্যাকে অংকশায়িনী করেছিলেন। 

১ তথেৰ_-৫৪1৫০ ২ ক্রন্ধবৈবতপু$, গকৃফ্জস্মখণ্ড-_-৪৭1৩১-৩২ 
৩ মঙ্গলচণ্ীর গীত (ক. বি.) পৃঃ ২২-২৩ 
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নান হেতু তীর্ঘরাজ গেছে তপোধন ॥ 

অহল্যা আশ্রমে আছে দেখে একেশ্বরে । 

গুরু দারা বৈসে ছিল পর্ণশাল| ঘরে ॥ 

সেইকালে দৈবযোগে ভেদে কামশরে 

পারিজাত মালা দিল গুরুদার! শিরে 

পৰিতৃপ্ত ইন্দ্র ফিরে গেলে গৌতম প্রত্যাগমন করে অহল্যার অবস্থ। দেখে 
অভিশাপ দিলেন । 

ইন্দরম্পদ পাই এখ মদে মত্তমতি | 

গুরু দার! লঙ্যিল যে পাপ স্থরপতি ॥ 

ভগহেতু যে ভুলিছ তুমি দেব রাএ। 

অবিলম্বে শাপ দিলুম ভগ হউক গায়ে ॥ 
লজ্জিত ও অনুতত্ত ইন্দ্র ব্রদ্ধার নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলচণ্তীর পূজা করলেন । দেবী 

কর*ণীর্র' হয়ে হস্তম্পর্শে ইন্দ্রের ভগক্ষতকে চক্ষুতত পরিণত করলেন । 

ইন্দ্রের করুণে মাতা সদ এ অন্তর । 

পদ্ুহন্তে পরশিল। বিরোজার শির | 
গুরুশাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিল দেবরাএ। 

সহম্রাক্ষ কৈল! তানে জগতের মাএ ॥১ 
নাট্যকার বিজেন্দ্রলাল রায় এই কাহিনীকেই যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করে 

পাষাণী নাটকে স্থান দিয়েছেন। অহল্যা উপাখ্যান যে রূপক কাহিনী তাতে 

সন্দেহের অবকাশ নেই। অহল্যার প্রণক্গ বেদে পাওয়! যায় না। কিন্তুইন্্ 
সহআক্ষ বেদে-পুরাণে সর্বত্র আছে। সাহিত্য সম্াট বঙ্কিমচন্দ্র অহল্যা-উপাখ্যানের 

তাৎপর্ধ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, “ মহলা অর্ধাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা 
কষধিত হয় না-_কঠিন, অনুর্বর | ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল 
করেন, জীর্ণ করেন _ এইজন্য ইন্দ্র অহল্যা জার। জং ধাতু হইতে জার শব্দ 
নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এইজন্য তিনি অহল্যা 
অভিগমন করেন ।”২ 

বঞ্ষিমচন্দ্রের মতে আকাশই ইন্দ্র এবং আকাশের সহশ্র তারকা ইন্দ্রের সহম্র 

চচ্ছ। “ইন্দ, ধাতুবর্ষণে ৷ ততুত্তর র প্রত্যয় করিয়] ইন্দ্র শব্ধ হয়। অতএব যিনি 

১ জভয়! মঙ্গল (ক. বি. )--পৃঃ ২৩২৪ ২ প্রচার পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১২৯১৬ পৃঃ ১৫৫. 
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বুষ্ট করেন তিনিই ইন্্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ ।”১ ইন 

সহশ্রাক্ষ, কিন্তু ইন্দ্র আকাশ । আকাশের সহন্ন চক্ষু কেনা দেখিতে পায় ?... 

সহল্ম তারাযুক্ত আকাশ, সহম্রাক্ষ ইন্দ্র।”২ বক্িমচন্ত্র প্রমাণন্বরূপ গ্রীকৃপুরাণের 
সহলাক্ষ আকাশের গুসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ইন্দ্রের মত গ্রীকৃদেবতা 

আর্গম সহমলোচন । +97668 20৪৫. ৪6111 10:589106 6০ 0081: 6৮০0৪৪ 

609 05980108০01 87808 128010070698১ 101৪ 1)0700790 556৫. ৪1] 8661708 

£08:05 00 8৪ 81910 05 77910069 8100. 01080860 11060 ৪ 209801 ০0%. 

107 88896700009 1698 98 15008015108 0 10120 605 ৪68-85 60. 1098 91 

168611 ; 8৪ 606 /5:550. [00-6)09 95- 19 0006 46100018800. 65৪৫+,৩ 

ইন্জ দেবতার প্রকৃত হ্বরূপ পুবেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে । হৃূর্ধের 

বা অগ্নির যে শক্তি বা মুতি বারিব্ণের উপযোগী অস্থকুল পরিবেশের স্থট্টি করেন, 
তিনিই ইন্দ্র। শীতে ও গ্রীষ্মে শুষ্ক মৃত্তিক থাকে, হলকার্ষের অযোগ্য-_অহল্যা। 

এই সময়ে সুর্যের হরিছর্ণ রশ্মি ভূভাগ থেকে রস আহরণ করে। বাম্পীভূত রস 

আকাশে মেঘরূপে পুণ্ভীভূত হয়। ইন্দ্র বজ্ঘ্ধারা বারিবর্ষণের প্রতিকূল অবস্থা 

বুক্রাদি অস্থরুকুলকে ধ্বংস করে বুষ্টিরূপে অহল্যা মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিত হন,__ 

অহল্য। ভূমি হল্য। বা কধণোপযোগী হয়ে ওঠে । কিন্তু ব্ধার অপগমে স্ৃর্যাগ্রি 

রূপী ইন্দ্র সহশ্রকিরণে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হন, ইন্দ্রের সহশ্র চক্ষু উন্মীলিত 

হয়। এই সর্বজনবিদিত প্রাকৃতিক ঘটনাই ইন্দ্র-অহল্যা সংবাদের বূপকে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

খখেদের ছুটি খকে সাতার স্ততি করা হয়েছে। এবটি খকে বলা হয়েছে, 

'ইন্দ্র সীতাং নিগৃহলাতু, তাং পুষাচুষচ্ছতু ।”* - ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুণ, পুয! 
তাকে ধিত করুন। সায়নের মতে মীতা লাঙ্গল-পদ্ধতি অথবা! 'সীতাধারকাষ্ঠা”_ 
লাঙ্গলের যে অংশে ফাল-লাগানে। থাকে সেই অংশ। আচার্য মহীধবের মতে 
সীতা শবের অর্থ মৃত্তিকায় লাঙ্গলের দ্বারা চিহিত রেখা»* -_ ইন্দ্রকুত বারিবর্ষণের 

ফলে সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল-পদ্ধতি ব1 হলচালনবেখা। স্থগম হবে এবং হুর্ধরূপী পু 

সে হলকার্ধকে সার্থক করে তুলবেন, এই বক্তব্য খধিকবির | খঙ্েদের উত্ত- 

কুক্তটি চাষ আরম্ভ করার পূর্বে পঠিত হয় বলে গৃহস্থত্রে উল্লিখিত আছে ।* ইন্দ্র 

১ প্রচার পত্রিকা, ১ম খও, ১২৯১ ২ তদেব 

৩ 1971170016155 081 00155 ৬০1. 1, 79191, 0885 250 ৪ ধারণ্থেদ- 81৫৭৭ 

« সর বজু-১২।৭ ৬ অনুবাদ-_রষেশচন্ কৃত খরেদের হা সুবাদ, ১ম, 818৭ থকে টাক! 
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সীতা সংযোগই পরবর্তাকালে ইন্দ্র-অহুল্যা-সংবাদে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে 

করি। 

সুর্যই বিশ্ব বরজ্ধাণ্ডের চক্ষ্বরপ | লহল সূর্যকিরণই ইন্দ্রের সহমত চক্ষু। অথবা 

যে অগ্নি বর্ষার অপগমে স্বতেজে সহম্র লেলিহান শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন সেই 
অঠির সহন শিখাই ইন্দ্রের সহল চক্ষু । বেদে সুর্য এবং অগ্সি উভয়েই সহত্রাক্ষ। 

স্ধ সহশ্র শৃঙ্গও | “পহত্রশূঙ্গো! বৃষভো যঃ সমুক্রাছ্দাচরৎ।”১ --সহশ্রশূঙ্গ বুষত 

(বর্ষণকান্ী) হুর্য, যিনি সমুদ্র থেকে উদ্দিত হন। 

“ইমং মা হিংসীছিপাদং পশ্তং সহম্রাক্ষো মেধায় চীয়মন: 1৮২ 

-_ হে সহশ্রাক্ষ অগ্নি হজে চীয়মান হয়ে তুমি ছিপাঁদ পশুদের (মনুস্তগণের) 

হিংসা কোয়ো ন]। 

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধ্তং তে প্রাণাঃ সহশ্রং র্যানাঃ 
হুত্রঙ্ষাত্মা স্থবর্চস্কঃ সহম্রাচিবিভীবস্থঃ ॥৩ 

_ হে অগ্নি, তুমি সহন্ম চক্ষুবিশিষ্ট, শত তোমার মন্ত্রক, শত তোমার প্রাণ, 
সহত্র ব্যান, তুমি ভরঙ্গস্বরূপ, অেষ্ঠ তেজসমমিত, সহশ্ত্র কিরণমগ্ডিত বিভাবন্থ। 

গোঁতমের অভিশাপে ইন্জের দেহে স্হম্্ ভগক্ষত হয়েছিল। আধুনিককালে 
তগ অর্থে যোনি বোঝায় । ভগ শব্ের প্রাচীন অর্থ ধন বা এই্বর্য। নিরুক্তকার 

যাক্ক বলেছেন, “ভগো ভজতেঃ |; --ভজ২ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ প্রত্যয় ক'রে ভতগ 

শব নিম্ন । ভগ শব্খের অর্থ ধন বাঁ সম্পদ । ভগ বা এই্বর্ধ ধার আছে তিনিই 

তগবান্। এখানে এর বলতে পাঁথিব এখর্য না বুঝিয়ে ষড়েশ্বর্ধ বা বিভূতি 
বোঝায় । ধার যোনি আছে, এই অর্থে ভগবান হওয়া সম্ভব নয়। গীতায় 

শ্ভগবান্ তাঁর ভগ বা বিভূতির বিবরণ দিয়েছেন দশম অধ্যায়ে । দ্ধ যে বিশ্বের 

আত্মারূপে মানবের পরিচিত জগতের মধ্যে সবাপেক্ষা এই্বর্যবান্, তাতে আর 
সন্দেহ কি? স্থতরাং স্র্ধাগ্িরূপী ইন্দ্র সহত্র প্রকার ভগ বা! এশ্বরের অধিকারী, 

এত হ্বতঃসিদ্ধ। ভগবান্ সূর্য সম্পর্কে গৌতমের অভিশাপ নিছক উপন্তাস। 
পুরাণাদিতে ভগ ছাদদশ আদিত্যের অন্যতম । কৃর্মপুরাণান্ুসাবরে ভগ তাদ্র- 

মাসের হুর্ধ ১৫ স্কন্দপুরীণে ভগ মাঘ মাসের সূর্য ।* মৈভ্রায়ণী সংহিতা অঙ্গনাবে 

১ খর্েদ-_-৭।১1৩ ২ শুরু যজুঃ--১৩1৪৭ ৩ হুরিবংশ, ভবিষ্বপর্ব---৬৩।৪ 

9 নিরক্ত--১1৩1১৫ ৫ কৃর্পু, পূর্বভাগস-৪২।২, ৬ 5 প্রভানখণ্--১৭১1।৬৫ 
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তগ শব্দের অর্থ অন্ুদিত আদিত্য ।১ থখ্বেদের একটি মন্ত্রে ভগ আদিত্যক্নপেই 

বধিত হয়েছেন ঃ 
প্রতজিতং ভগমুগ্র ছবেম বয়ং পুত্রমদিতে £-.. 1২ 

--আমরা প্রাতঃকালে তষোবিজয়ী অদিতির অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার পুত্র উদগর্ণ 
অর্থাৎ উদয়া্থ সমূদ্যত বা উদ্দিত প্রায় ভগকেই আহ্ব।ন করিতেছি ।৩ 

নিরুক্তকার বলেছেন যে ভগ অন্ধ । 

*অন্ধো! ভগ ইত্যানুরমুৎস্প্তো ন দৃশ্যতে 1৪. 
--ভগ অন্ধ ইহা বল! হইয়া থাকে, স্ুর্ধ ভাবপ্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর 

হন না।« 

বাত্রিকালে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন সুতরাং ভগ অন্ধ। দিবভাগে তিনি চক্ষুম্মান্, 
-__ সর্বজগৎ প্রঃপ্ত হয়ে থাকেন । 

“জনং ভগো গচ্ছতীতি ব1 বিজ্ঞা়তে, জনং গচ্ছত্যার্দিতা উদীয়েন ।”১ --তগ 

মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ইহাঁও বিজ্ঞাত হইয়। থাকে, -আদিত্য উদ্দিত হইয়| মন্ুষ্যকে 
প্রাপ্ত হয় ।" 

যাক্কের মতানুযায়ী ভগ উদয়কালীন সূর্য । ঘে মাসের বা যে সময়েরই স্থর্য হোন 

না কেন, ভগ যে কৃর্য বা স্র্যরশ্মি, তাও কোন সন্দেহ নাই | স্ধাঞ্জিরপী ইন্দ্রের 

সহম্্র কিরণ বা কিরণরূপী বিভূতিই যে সহস্র ভগ তা ত অতান্ত প্রাঞ্ল। 
আচার্য কুমাবিল ভট্ট ইন্দ্রকে স্ূর্ধরূপে গ্রহণ করে অহল্যা উপাখ্যানের একটি 

ব্যাখ্যা দিয়েছেন £ “্লমস্ততেজাঃ পরমেশ্বর নিমিক্তেন্্র শব্ববাচাঃ সবিতৈবাহনি 
নীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্ববাচ্যায়াঃ ক্ষয়াতবক জরণহেতুত্বাজ্জীর্জত্যম্মাদনেন 
বোধিতেন অহল্যাজাব ইত্যুচ্যতে ন পরস্থী ব্যতিচাবাৎ।” _-সকল তেজের আধার 
সবিতা৷ পরম এশ্বধময়ত্বহেতু ইন্দ্রপদবাচ্য । দিবাভাগকে লয় করে বলেই বাতির 
নাম অহুল্যা । সেই রাত্রিকে ক্ষয়াত্মক জরণকার্ষের জন্ঠ অর্থাৎ জীর্ণ করার জন্য 

ইন্দ্রকে অহল্যাজার বল! হয়েছে, পরস্ত্রী ব্যভিচারের জন্য নয় । 
অহল্যা কৃষিকর্মের অনুপযোগী ভূমিই হোক আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিই হোক 

ইন্দ্রের অহুল্যাভিগমন মানববেশী দেবরাজের টৈববৃত্তির ক্রিয়া একথা! কোনমতেই 

১ মৈভ্রাঃ সং--১1৬:১২ ২ খা্বেদ__৭1৪১।২ ৩ অনুবাদ-__অমরেশ্বর ঠাকুর 

৪ নিরুক্ত- -১1১৪।৪ ৫ অনুবাদ--তদেহ ৬ নিরুক্ত-_১২1১৪।৬ 

৭ অনুবাদ--অনরেশ্বর ঠাকুর 
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স্বীকার্য নয়। হুর্ধরপী ইন্দ্রের ক্রিয়াবিশেষই এই কাহিনীর উৎস। ইন্দ্র ূ্যের 
এবং অহল্য। রাজ্রির ঈপকমাত্র। ্ুর্যোদয়ে রাত্রি অদৃষ্ঠ হয় । এই ঘটনা! অবলম্বন 
করে উপাখ্যানটি কল্লিত হয়। মতাস্তরে, অহৃল্যা উধার রপক | দিনে ইন্দ্রবূপী 
সুর্ধের উষা অবৃর্যম্পস্থা হয় ।”১ *হল' শব্দের আর একটি অর্থ কদর্ধতা বা বূপ- 

হীনতা। কুরূপতাহীনা অনিন্দান্থন্দরীকে অহল্যা বল! চলে। এই হিসাবে 

বৈরপ্যহীনা উষ। ও সর্ষের মিলনবৃত্তাস্ত অহল্যা কাহিনীর উৎস হতে পারে । 
ইন্ডদের পিতা ও মাতা-_একটি থকে বল! হয়েছে যে ইন্দ্র তার দেহ থেকে 

পিতা ও মাতাকে হৃঠ্টি করেছিলেন £ “যন্মাতরং পিতরং চ সাকমজনথাস্তন্ঃ 
্বায়াঃ।”২ _তুমি তোমার দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে একসঙ্গে উৎপন্ন, 
করিয়াছিলে ।৩ | 

এই ব্যাপারটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 1%5008116: লিখেছেন, “1001% 
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ইন্দ্রের দেহ থেকে ইন্দ্রের পিতামাতা জন্মেছেন, এরূপ উক্তি বৈদিক খাষির 

পক্ষে অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। খথেদেই দক্ষ ও অদ্দিতির বিবরণ থেকে 
জানতে পারি যে অদ্দিতি থেকে দক্ষ এবং দক্ষ থেকে অদ্দিতি জন্মেছেন। ইঙ্ত্র 

ও ইন্দ্রের পিতা-মাতার হ্বরূপ অবগত হলেই খধির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 
ছ্যঃ ইন্দ্রের পিতা ও পৃথিবী ইন্দ্রের মাতা । ছ্যঃ অথাৎ আকাশ ুর্তরূপী ইন্দ্রের 
পিতা এবং পৃথিবী অগ্নিরূপী ইন্দ্রের মাতা । ছ্য অর্থে সৌরকরও বোঝায়। 
ছ্যুঃ হ্ুর্ধেরই অপর রূপ অথবা সুর্য থেকেই ছ্যলোকের জন্ম--এ ত ম্বতঃসিদ্ধ। 

পুরাণে ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা কশ্ঠপ ও মাতা অদিতি । কশ্রপ হ্ধ বা! হুর্যেরই 
ৃত্যস্তর। আর অদিতি অনন্ত তেজোরূপ! শক্তি । এই হিসাবেও হুর্যানিরূপী 
ইন্জেব দেহ থেকে বশ্যপ ও অর্দতির জন্ম হলে কোন বিরোধ হয় না। 

১ পৌরাণিক অভিধান-্বধীরচন্ত্র সরকার পৃঃ ৩৪ ২ খখেদ-_১০৫৪।৩ 
৩ অন্ুযাদ-_রমেশচন্ত্র দততা ৪ 177019 1380 ০৪0. 1৮ 68০1553 03 (1883) 28৩ 161 
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খাগুবদহনে ইজ্জ--বহাভারতে আদিপর্বের জন্তগগত খাণুবদাহছন পর্বে 
দেখি খাগুবার্ণ্য অগ্নিদগ্ধ হওয়াব কালে ইন্দ্র বারিব্ণ করতে উদ্ভত হয়েছিলেন। 

কলে অন ও ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল। এই কাহিনীতে কোন এক পণ্ডিত বস্তাঙ্্ 

ও আগ্নেয়াস্ত্র সংঘর্ষের রূপক বর্তমান বলে মনে করেছেন। 
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ইন্দ্রের প্রাধান্থলোপের ইঙ্গিত এই কাহিনীতে ব্মান । 

ইজ্ৰ ও সরমা _সরমা ও ইন্দ্রের প্রসঙ্গ খণ্বেদেই আছে। ইন্দ্র সরমার 

সাহায্যে গোধন উদ্ধার করেছিলেন । 

ইন্্শ্াঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ লরম| তনয়ায় ধাপিম্ । 

বৃহস্পতিভিনদ্রিং বিদদগাঃ সমুক্রিপ্নাভির্বাবশস্ত নরঃ ॥২ 

_ ইন্দ্র ও অঙ্গির৷ (গাভী) অন্বেষণ করিলে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত 
(ইক্জের নিকট হইতে) অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বৃহস্পতি অন্থ্রকে বধ 

করিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভী সকলের সহিত হর্ষস্থচক 

শদ্দ করিতে লাগিল ।৩ 

ইন্দ্র সরমার সহায়তায় গাভী উদ্ধার করেছিলেন, পরবর্তে স্বীয় তনয়ের জন্য 

অন্ন উদ্ধার করেছিলেন । এই সরমা কে? নিরুক্তকারের মতে রমা দেবগণের 

কুকুবী। 

“সরম। দেবশুনীতত্যিতহাসিক পক্ষেণ মাধ্যমিক! বাক নৈরুক্তপক্ষেন সা কম্মাং 

সরণাৎ গমনাৎ।” -এঁতিহাসিকগণের মতে সরম! দেবকুকুরী, নিরুক্তকারগণের 
মতে সরম। মাধ্যমিক! বাক, সরণ অর্থাৎ গমনহেতু সরম। ॥ 

সরমার ছুটি পুত্র ছিল, তারা সারমেয় নামে প্রসিদ্ধ । 

অতিদ্রব সারমেয়ো শ্বানৌ চতুরক্ষো শবলৌ৷ সাধুন| পথা ।* 
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ছন্ ২৪৯ 

_হেম্ৃত আত্মা! সরধানন্দন চারিচন্কুবিশিষ্ট বিচিত্রবর্ণ এই ছুই কুকুরের 
ধ্য দিয়ে ভ্রুত চলে যাঁও। 

--এই চাবিচক্ষৃবিশি্ট সারমেয়ছধয় যমপুরের প্রহরীস্বর্ূপ১, এরা! দুজনেই 

যমের দূত ।২ 
সরমা সম্পর্কে সায়নাচার্ধ পূর্বোদন্ধত ১।১২।৩ খকের ভাম্তে লিখেছেন, “অত্রে- 

দমাখ্যানম্। সরূমা নাম দেবশুনী পণিভিগোঁস্বপহ তাস্থ তদ্ গবেষণায় তাং 
ইন্ত্র: গ্রাহ্ষীৎ। যথা ব্যাধো বনান্তর্গত মুগান্বেষণায় স্বানং বিশ্বজতি তদ্বৎ | 
সাচ সমৈবমবো5ৎ | হে ইন্দ্র, অন্মদীয়ায় শিশবে ত?্ গোসন্বদ্ধি ক্ষীরাস্ন্ং 

যি প্রচ্ছসি তহি গমিহ্যামি। স তথেত্যব্রবীৎ। ...ততো গন্বা গবাং স্থানম- 
জ্ঞানীৎ। জ্ঞাত্বা চাশ্ৈ ্ যবেদয়ৎ্। তথা নিবেদিতান্থ 'গোষু তমস্ুরাঁং হত্বা তা 
গাঃ ইন্দ্রোহলভতেতি ।” 

( অস্তার্থ)_সরম! দেবকুন্ধুরী । পণিগণের গাজীগণ অপন্থতা হলে গাভী 

অনুসন্ধানের নিমিত্ত ব্যাধ যেমন অরণ্যস্থিত মুগ আন্বেষণে কুকুর ছেড়ে দেয় 

সেইভাবেই সরমাকে বলেছিলেন । সরম। বললেন, স্বামার শাবকের জন্ত যদি 
দৃপ্ধাদি খাগ্য দাও তাহলে যাব। ইন্দ্র তাই হবে বললেন। সরমার দ্বারা 

বিজ্ঞাপিত হয়ে ইন্দ্র অনুর বধ কৰে গাতী উদ্ধার করেছিলেন ।” 
রমেশচন্দ্র দর্তও এই গল্পটার উল্লেখ করেছেন। “পপি নামক অস্থবেরা 

দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়] অগ্ধকারে রাখিক্মাছিল। ইন্দ্র মরুংদিগের 

সহিত তাহ উদ্ধার করিয়াছিলেন । গাভীর অন্বেবণার্থে সরম| নায়ী এক দেব- 

কুক্ুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সরম। অস্থ্রদিগের সহিত বন্ধুন্থ করিয়া! গাভীর 
অন্থদন্ধ'ন পাইয়াছিল।৩ 

বৃহদ্দেবতায় এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বণিত হয়েছে 

অন্থরাঃ পণয়ো নাম রসাপারনিবাসিনঃ | 
গান্তেৎপজহ রিক্ত গ্যগৃহংশ্চ প্রযত্বতঃ ॥ 

বৃহম্পতিস্তথাপশ্থন্বক্টন্্রায় শশংস চ। 

প্রাহিণোত্তত্র দৃতীত্ত সরমাং পাকশাসনঃ ॥ 

কিমিত্যতাযুজাতিস্তাং পগ্রচ্ছ পণয়োহস্থর! 
কুত; কন্তাস্তি কল্যাণি কিং বা কার্যমিহাস্তি তে॥ 

১ খখেদ--১০1১৪।১১ ২ খখেদ--১০।১৪।১২ ৩ খথেদের বঙ্গানুহাদ -১1৬।৪ থরে টীকা 
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অথাত্রবীত্তাং সরমা দূত্যেক্জী বিচরাম্যহম্। 
যুম্মান্ গ্রজাশ্চাদ্িস্তস্তী এন্দ্রী গাশ্চৈব পৃচ্ছতি ॥ 
বিদিত্বেন্্শ্ত দৃতীস্তামস্থরাঃ পাপচেতসঃ । 

উচুর্মা সরমে গান্বমিহাম্মাকং হ্বসা ভব ॥ 
সুক্তন্ত চাষ্ায়। চর্চ| যুম্মাভিন্বে সর্বশঃ | 

সা ব্রবীন্নাহমিচ্ছামি সম্ত্বং বা ধনানি বা॥ 

পিবেয়ং তু পয়স্তাসাং গবাং যাস্তা নিগৃহথ । 

অন্ুযা স্তাং তথেত্যুকা তদাজহ , পয়স্ততঃ ॥ 

সা স্বভাবাচ্চ লৌল্যাচ্চ পীত্বা! তৎ পয় আস্্রম্। 
বরং সং বলনং হৃত্যং বলপুষ্টিকরং ততঃ ॥ 

শতযোজন বিস্তারামতর সাং রসাং পুনঃ । 
য্তাঃ পারেহপরে তেষাং পুরমাসীচ্চ ছুর্জয়ম্ | 

পপ্রচ্ছেন্দ্রশ্চ সরমাং ক্কাচিদ্গা দৃষ্টবত্যসি। 

স৷ নেতি প্রত্যুবাচেন্জ্রং প্রভাবাদাস্থরন্ত হি ॥ 
তাং জঘান তদ। ক্রুদ্ধ উদ্গীরন্তী পয়স্ততঃ। 
জগাম সা ভয়োঘিগ্র পুনরেব পনীন্ প্রতি ॥ 

পয়সন্তস্ত পদ্ধত্যা রথেন হরিবাহনঃ। 

গত্বা জঘান চ পনীন্ গাশ্চ তাঃ পুনরাহরৎ ॥১ 
বসা নদীর অপর পারে বনবাসকারী পগি নামে অস্থরগণ ইন্দ্রের গাভী 

সমূহ অপহরণ করে যত্ব সহকারে লুকিয়ে বেখেছিল। বৃহস্পতি গাভী অপহৃত 

হ'তে দেখে ইন্দ্রকে জানিয়েছিলেন। ইন্দ্র দূতী সরমাকে সে দেশে প্রেরণ করলেন। 
পণি নামক অস্থরগণ সরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে কল্যাণি, তুমি কোথা! থেকে 

আসছ ? কার কি কার্ইবা তুমি এখানে সাধন করবে? মরমা তাদের 

বললেন, আমি ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রের গাতী অন্বেষণে আগতা হয়ে তোমাদের 
এবং তোমাদের সন্তানদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি। পাপচেত1 অস্ুরগণ সরমাকে 
ইঞ্জের দুতী জেনে বললে, সরমা৷ তুমি ইন্দ্রের গাভী অন্বেষণ কোরো! না, আমাদের 
ভগিনী হও তুমি ; আমর! একত্রে এই সমগ্র ধন ভোগ করবো । সরমা বললেন, 

আমি ভগিনীত্ব ব ধন চাই না; যে গাভী তোমরা! লুকিয়ে রেখেছ, আমি তাদের, 

১ বৃহঙ্ছেবতা--৮২৪.৩৫ 



ই ৪১ 

দুধ পান করবো । অস্থ্রগণ “তাই হবে" বলে তীর জন্য সুন্থাছ বল ও পুটিকর 
দুধ এনে দিলে এবং ছুর্তেষ্য ছুর্গ যার অপর তীবে সেই শত যোজন বিস্তৃত বসা, 

ত উত্তীর্ণ করে দিলে সরমাকে । ইন্দ্র সরমাকে জিজ্ঞাসা! করলেন, তুমি কোন গাভী 
দেখেছ? অসুরের প্রভাবে সরমা বললেন-_না। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাকে প্রহার 

করলেন । তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুধ উদ্দগীর্ণ করতে করতে সরমা পণিদের দেশে 

গমন করলেন । হ্খলিত ছুগ্ধ চিহ্নিত পথ দিয়ে গমন করে ইন্দ্র পণিদের হত্যা 

করে গাভীগণকে উদ্ধার করেছিলেন । 

খঙ্থেদের দশম মণ্ডলে ১০৮ স্ক্তে সরম৷ ও পণিদের কথোপকথন বিবৃত 

হয়েছে। এই শ্ুক্তটিতেও পণিগণ সরমাকে ভগ্রিকূপে আত্মীয়তার বন্ধনে বন্ধ 

করতে চেয়েছে এবং গোধনের ভাগ দিয়ে প্রলুধ করতে প্রয়াসী হয়েছে । কিন্তু 

সরমা পণিদদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে পণিদের গাভী ত্যাগ করে দূরে পলায়ন 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন । | 

ইন্দ্র সম্বন্ধীয় এই উপাখ্যানটি পরবর্তীকালে আর পল্পবিত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ, 
করেনি । এই উপাখ্যানের তাৎপধ প্রখ্যাত সংস্কতজ্জ পপ্ডিত মোক্ষমূলর অনুধাবন 

করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং মনে হয়, তিনি প্রকৃত তত্ব উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন । 

তীর মতে সরম! উধা, গাভী তর্যকিরণ, পণিদের গোপন স্থান অন্ধকার ; অন্ধকারের 

মধা থেকে আলোকরশ্ি উষার সাহায্যে উদ্ধার করাই এই উপাখ্যানের 
নিহিতার্থ । বরমেশচন্দ্রও 21850001]16)-এর মত সমর্থন করেছেন । “এ সম্বক্কে 

বেদে যে গল্প আছে তাহা গু1ত:কালে অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রকাশ সম্বন্ধে 

উপমাঘটিত গল্প মাত্র ।”; 

215500018৮ লিখেছেন, “119৩1021806 ০০৪৪ 609 17558 01 606 ৪00 800 

606 25870 9100080০061) £০ 05 6105 88205 1880095 10859 10890 ৪6০9190 ০৮ 

8109 10058:৪ ০01 087100988, 05 61061518176 800. 1067 12091011010 107:0£910৬+. 

03008 9100. 10060 89 810501008 101 61091 29625 5 006 10876 876 6085 

৪০ 05 10000 7? 7065 815 10100910 10 0812 800 ৪60718£ ৪৪19৯, 

0৮ 50998669160 8102)8£ 6006 90308 ০01 6106 55১ 800 6106 200091:৪ ভা118. 

006 7986075  610620, ১6 18806 10 6106 18:600986 01869105096 606 ঠ:৪6- 

81808 ০01 6109 090 &010691:. 9109 109978 &0006১ 800. 10108 1619 

১ খণ্থেদের বঙ্গানুবাদ-_১ম, পৃঃ ৭৭৯ ১৩২।১৩-১৫ খকের টীক। 

১৬ 



২৪২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

81805501706 001985558, 16 0087 06 118৩ 5 100006 &1697 ৪ 80606 ৪0:08 

8008 057000698 01 6176 ৪10৮. 

০1০0 10০জ500. লিখেছেন, “9818100818৪ 8810 60 17856 19678090৪0৫ 

150059:50. 008 02৪, ৪6০1610 0৮ 60056 28019 ৪ 20960091010) 1088 089] 

৪01900860 60 10881) 6056 381800% [৪ 6006 ৪5006 8৪ 0528, 6108 090 
হেন 6088 6009 9০৪ 19101988206 009 285৪ 01 605 ৪2109 087:150 ৪৪৩৬ 

৮5 01806. 

গে! শব্দের অর্ধ যে ভুর্ধরশ্রি, নিরুক্তকাঁর তা৷ স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। ইন্দ্র 

বলের গুহ] থেকে গাভী অর্থাৎ হূর্ধরশ্মি উদ্ধার করেছিলেন । আবার পণিদের কাছ 

থেকে সয়মার সহায়তায় গাভী বা কুর্যকিরণ উদ্ধার করেছিলেন । নিরুক্তকার- 
গণের মতে যা অপহ্ত হয় তাই সরমা । উষ ভ্রত অপহ্থত হয় । উধার ভ্রুত- 

গামিত্বের জন্যই কুকুরীর রূপক গৃহীত হয়েছে । নিরুক্তকারের মতে সরমা 
মাধ্যমিক। বাক, গো ও মাধ্যমিকা বাক । মাধ্যমিকা বাক্ রশ্মিরূপা ব৷ বিছ্যন্রপ] | 

দিবারাত্রির সংযোগস্থলে মাধ্যমিক! বাঁক বা বশ্বি উদ্ভাসিতা উধাই সরম]। 

ইন্দ্র গাভী উদ্ধারে মর্দ্গণের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন । 

বালু চিদ্দারজতু.ভিগুহা চিদিন্্র বহিভিঃ | 
অবিংদ উত্ত্িয়া অনু ॥* 

_হে ইন্দ্র! দৃস্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুংদিগের সহিত, তুমি 
"গুহায় লুক্কাপ্িত গাভী সমুদ্ধয় অন্বেষণ করিয়। উদ্ধার করিয়াছিলে।? 

শ্রীঅরবিন্দ গো বা গাতী অর্থে আলোক বা! স্্যরশ্থিকেই গ্রহণ করেছেন । 

অবশ্ত তিনি আভ্যন্তবীণ অন্ধকারনাশক আলোককেই গ্রহণ করেছেন । তিনি 
লিখেছেন, “18 1৪ 085০00 8০৪০ 6৮৪6 50, 1৪ 0990 10 6199 928 10 

009 00016 89138 01 0০0৮ &00 11806 5 608 9০ 1৪ 6086 0066: ৪5000901, 

605 10062 006810108 15 605 11806. 4 

4808 জা 102686 &180 &1206109. 82:0:9881009 2387965 £85%+) 6129 

-৪6ডওট। 90%7৪ 0 605 88500 1181168) 800 69 870161)96 9806860 6108৮ 
0085 ৪5ও0 7555৪. 00” (£55৪,09) 800 8৪0" (885810) 0651 612008)) 

০0৮ 6108 5019 00500108 601৪ 0001)19 89089 01 00৬৪ 00. 28,01810069,” ৩ 

১5016130681. 181260188৬- ৮০1. 1] 0986 513 

২ 01959551 [01001090815 0£ 1৬05 11)01085--0886 282 

৩ খ্থেদ-_১1৬।৫ ৪ অন্ুবাদ--রমেশচজ দত্ত ৫ 07 006 ৮০৫৪--0886 127 

৬ ২02 6৮৩ ৬৪৫৪--০৪৪৩ 141 



হজ্জ ২৪৩ 

“ঢ০ন 6580 009 08096 ৪0109750181] 95800108610 01 898 6019 

(50008 60 806 087) 008199 1ট 06:6606]7 9168৮ 6088 606 90৮৪ 01 
6009 10805 609 00৪ 01 685 ৪00 86 % 97200] 10 11806 80 0%0- 

1006 008 &05600108 9189. ১ 

শ্রীঅরবিন্দ সরমাকেও উধারপে গ্রহণ করেছেন । «1186 98%005 1৪ 80009 

0০৭79: 01 698 [18106 800. 7০১৪] 01 6129 380. 13 ৪ 0188....৮,২ 

তবে তিনি সরমাকে মানবমনের অন্ধ ক্গার বিনাশিনী উধা _7% দা 01 [0৪৮ 
117 609 00000 20800 --বলে গণ্য করেছেন । 

তাণ্যমহাত্রাক্ষণে ইন্দ্র সহম্রসংখ্যক মরুখকে জয় করেছিলেন অথবা মকুদগণের 

কাছ থেকে সহমসংখ্যক গাভী জয় করেছিলেন । “ইন্দ মরুতঃ সহঅমজিনৎ শ্বাং 

বিশং নোমায় রাজ্জে প্রোচ্য-"-।”* সায়ন ব্যাখ্যায় দ্বিখেছেন, “ইন: পূর্ংং দোমায় 

রাজে প্রোচ্য গে-সহম্রলক্ষণৎ কলমাবয়ো৷ সহাহন্ষিতি কথয়িত্বা সহম্র সহজ 

সংখ্যকান্ মুত: অজিনাঁৎ হীনানকরে।ৎ । জিতব| নীার্ঘ: | যথা মুত: শকাশাৎ 

গো-সহল্মমজিনাৎ।” -_জয়ের কল সহস্র গাভী আমাদের হবে মোমরাজাকে 
এই কথা বলে সহম্ত্রংখ্যক মরুংকে ইন্দ্র জয় করেছিলেন । অর্থাৎ হীনবীর্য 
করেছিলেন। অথব! মরুদ্গণের কাছ থেকে সহম্্র গাঁভী জয় করেছিলেন । 

নিরুক্তকার বলেছেন, গো শব্দ আদিত্যকে বোঝায়। “আদিত্যোহপি 
গৌরুচ্যতে ।”* কুর্ধরশ্মিও গো শব্দের প্রতিপাদ্য । “ম্যুম্ণঃ হুর্যরস্সিশ্চন্্রমা 

গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমে। ভবতি। লোহপি গৌরুচ্যতে ।”« _ক্ূর্ষের ন্যুম্ণ 
নমক রশ্থি স্ছর্ধ থেকে নির্গত হয়ে চন্দ্রে গমন করে । এইজন্ত এই রশ্মিকে গো 

বখলে। 

ইন্দ্র কর্তৃক পণিগণের নিকট থেকে গো উদ্ধার, মক্ুংগণের নিকট থেকে গো- 

জয় অথবা বলের নিকট থেকে গে। উদ্ধার সুরের রশ্মি আহরণ ভিন্ন কিছুই নষ্ব'। 

প্রাতঃকালে চন্দ্রের নিকট থেকে সুধের রশ্মি আহরন ও সরম! উপাখ্যানের রূপক 
হওয়া সম্ভব । 

11550915৮ মনে করেন যে সরমার উপাখ্যান হোমারের মহাকাব্যছয়ের 

উৎস। “9০৮ 20805 & 20610960086 0015 01810969510, 606 6৫৪ 

চড় 79 8990 01898৮108 £0:60 10 151] 1010022 10 02067. 16 

8060 ৪ 0085 08 ৪110 90. & 50988, 8 0০] 16590810159 110 118190+ 

২809 81868 0 056 10108807019 609 [00180 9818038 ... 

১079 056 ৪৫৪-28£6 142 ২00 006 ৪৫৪--088৩ 241 

৩ তাও্যমঃ ব্রাঃ--২১1১।১ ৪ নিরুক্তর--২1৬.৮ ৫ নিরুত্ত-_-২।৬।১০ 
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[006 88589 ০1 70১1৪ 0০৪ & 76806618102 01 609 011 81889 ০£ 

6109 6586 105 6116 8018 2005161৪ 6108৮ 6৩2 65610108879 7006৫ ০0 

6)0687 011806986 676550798 10 6109 986... ১ 

লক্ষণীয় এই যে খণ্থেদের একস্থানে গো (গাভী) ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত 

হয়েছে । “ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্র: 1”২ 
- হে মনুস্তগণ, এই যে গাভীসমুহ--এঝাই হন্দ্র। 

ইন্দ্র ও গাভী-_স্ুর্য ও সুর্যরশ্মির অভিন্তা ম্বতঃসিদ্ধ। 

ইজ্জসারথি মাতলি- ইন্দ্রের রথ চালক মাতলি কাব্যে-পুরাণে প্রসিদ্ধ । 

ইন্্রসারথি মাতলিব উল্লেখ বৈদিক সংহিতাতেও পাওয়] যায় । 

মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরো ভিবৃষ্পতি হক্কভিবাবৃধানঃ | (মাতলি) মাতলিব 
প্রভূ ইন্দ্র কব্য নামক প্তিলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিব' 

দিগের সাহায্যে এবং বুহম্পতি খক নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে ৷ 

যন্মাতলী রথক্রীতমমৃতং বেদ ভেষজম্। 

তদিন্রো অপব্জ প্রাবেশয়ৎ তদাপো দত্ত ভেষজম্ ॥৫ 

-মাতলি ক্রয় করে যে অমৃতরপ ভেষজ লাভ করেছিলেন, বখাধিপতি 
ইন্্র সেই ভেষজ জলে নিক্ষেপ করেছিলেন । হে জল, সেই শুঁধধ আমাদের দাও! 

সুর্ষের রথচালক অরুণ আর ইন্দ্রের রথচালক. মাতলি যে একই, একথা বলার 

অপেক্ষা/ রাখে না। বামনপুরাণে মাতলির জন্ববৃত্তান্ত কথিত হয়েছে । জন্তা- 

সথরের। সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রবাহন এঁরাধত আহত হলে গন্ধবগণ ইন্দ্রকে রথ প্রদ্দান 
করে। কিন্তু রথে সারথি ন। থাকায় ইন্দ্র রথ থেকে ধরাতলে পতিত হন । ফলে 

পৃথিবী কম্পিত হয়। কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণপত্তীর অনুরোধ তাঁর বালক পুত্রকে 

বাটার বহির্দেশে স্থাপিত করেন, কারণ ভূকম্পনের সময় কোন বস্ত বাঁড়ীর বাইরে 
রাখলে তা ছিগুণ হয়। বালকটিকে বাড়ীর বাহিরে রাখাম্ন বালকটির রূপগুণ- 

সম্পন্ন অপর একটি বালক প্রাদুভূ'ত হয়। 
দদর্শ বালদ্ধিতয়ং সমরূপমবস্থিতম্ । * 

ত্রাঙ্মণা বললেন, এই বালক ইন্দ্রের লারথি হবে। 
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ইন ২৪৫ 

স৷ প্রাহ শ্রয়তাং ব্রহ্মণ, বদিষ্বে বচনং ছিতম্। 

কারণাদছ্য যৎ পু হবের্যস্তা ভবেদিয়ম ॥১ 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বালক বথচালনাবিশারদ হয়ে ইন্দ্রের সারথি 
'চলেন। 

ইত্যুক্তবতি বাক্যে চ বাল এব ত্বচেতনঃ। 
হবের্জগাম সাহায্যং কতুৎ রথবিশারদঃ ॥ 
তং ব্রজন্তং হি গন্ধর্ব। বিশ্বাবন্পুযোগমাঃ | 

জ্ঞাত্বেন্্রল্গোব সাহাযাং তেজসা সমবর্ধঘন্ ॥২ 
_এই কথা বলার পর অচেতন বালক রথবিশারদ হয়ে ইন্দ্রকে সাহায্য 

করতে গমন করলেন । বিশ্বাবস্ত প্রভৃতি গন্ধর্বগণ তাকে ইন্দ্রের সাহাষ্যার্থে গমন 
করতে দেখে সেই বালককে তেজের দ্বারা বধিত করেছিলেন । 

এই নাঁলক ইন্দ্রের ক।ছে নিজেকে অথ ৪ রথচাঙ্গনায় নিপুণ বলে পরিচয় 

দিলে, এবং তার কথা শুনে ইন্দ্র রথে চড়ে আকাশে উঠে শোভা পেতে লাগলেন 

এবং বাঁলকটি মাতলী নামে খ্যাত হয়ে আকাশে শোভা পেতে লাগলে । 

সোহববীচ্ছমীকপুত্রং মাং স্্াভবং বিদ্ধি বাসব | 

গন্ধবতেজসা যুক্তং বাজিযাঁন বিশারদম্ ॥ 

তচ্ছ-ত্বা ভগবান্ শক্রঃ থে বভৌ যে!গিনাং বরঃ। 
স চাপি বিপ্রতনয়ো মাতলিবাম বিশ্রুতঃ ॥ 

এই কাহিনীর অন্তনিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত সহজবোধ্য । ব্রাহ্মণশিশ্ত কি শিশ্ত- 

শুর্ধ নয় ? ইনি ইন্দ্রেরই দ্বিতীয় মৃতি হিসাবে সূর্ধরূপী ইন্দ্রের পরিচালক, এবং ইন্জের 
সঙ্গেই আকাশে শোভা পেতে থাকেন, স্বসারথি অরুণ এবং বিষণ বাহন গর্ড় 

যেমন স্র্ধাগ্সিরই প্রতিরূপ"* মাতলিও তেমনি স্থ্যাপির অংশতিন্ন কিছু নন | 

ইজ্জের পুত্র ও পুত্রবধূ পুরাণে ইন্দ্রের পুত্ের নাম জয়ন্ত । খথেদেই 

ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূব উল্লেখ আছে । দশম মগ্ুলান্তর্গত অগ্টাবিংশতি স্ুক্কে ইন্দ্রের 

পুত্রবধূ বলেছেন, 

বিশ্বে হুন্টো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো নাজগাম |£ 
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২৪৩৬ হিদ্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

(ইন্দ্রের পুত্র বসথক্রকে ত্ৰাহার পত্ধী কহিতেছে, আর কল প্রভুই এলেন 
কিন্ত কি আশ্চর্য! আমার শ্বশ্তর এলেন না।+ 

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সুক্কের জষ্টাই বহুক্র খষি | বনুক্রই ইন্দ্রের পুত্র । 

বৃহদ্দেবতাতে ইন্দ্রের পুত্রবধূর উল্লেখ আছে । 
ন্তেনজস্যাগতান্ দৃষ্বা শক্রমনাগতম্ । 

যজ্ে পরোক্ষবৎ প্রাহ শ্বস্তবো নাগতো৷ মম | 

যগ্যাগচ্ছেৎ ভক্ষয়ে স ধানাঃং সোমং পিবেদপি 1১ 

_ ইন্দ্রের ্ষ] (পুত্রবধ) যজ্ঞে অন্যান্য দেবতাদের সমাগত দেখে পরোক্ষে 

বলেছিলেন, আমার শ্বশুর এখনও এলেন নাঁ। যদি তিনি আসতেন ত এই অঙ্গ 

ভোজন করতেন এবং মোম পান করতেন । 

পত্তী-পুত্র-পুত্রবধূ সহ ইন্দ্রের মানবিক রূপটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে 
প্রতিভাত হয় বৈদিক যুগেই ৷ ইন্দ্রের বক্র বা তীধক রশ্রিই সম্ভবতঃ ইন্দ্রপুত্র 

স্থবক্র নামে উল্লিখিত হয়েছে । স্ুবন্র খষি নিজেকে ইন্দ্রপুত্ররূপে উল্লেখ করতে 

পারেন । 

ইজ্জসম্পকফিত উপাখ্যান-_ুর্ধাগ্রিরপী ইন্দ্র সম্পর্কে কত গল্প-কাহিনীই 

ন। স্ৃপ্রি হয়েছে যুগ যুগ ধরে ! বেদের যুগেই কত কত উপন্যাস রচিত হয়েছে । 

অনেক গল্প-কথার মধ্যেই হয়ত ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈসগিক সত্য । কিন্তু কালক্রমে 
মানুষ ভূলে গেল গ্রকৃত তাৎপর্য । গল্পের সঙ্গে নৃতনতর গল্প সংযোজিত হতে 

লাগলো । বনু গল্প-কাহিনীর উৎস খখেদ। বৈদিক যুগে যা ছিল রূপক কাহিনী, 
পয়ে তা হোল পল্পবিত। বুহদ্দেবতায় ইন্দ্র সম্পফিত অনেক আখ্যান উপাখ্যান 

লিপিবদ্ধ হয়েছে । বৃহদ্দেবতার একটি উপাখ্যানে অন্গুরীর গর্ভে দানবরূপে ইন্দ্রের 

জন্মবৃত্ীস্ত বণিত হয়েছে । বিকুষ্ঠা নায়ী অস্থ্রী ইন্্তুল্য পুত্রলাভের জন্য কঠোর 
তপস্যা করেছিল । সে প্রজাপতির কাছ থেকে বহুবিধ বর লাভ করেছিল । ইন্দ্রও' 

দৈত্য-দানব বধেচ্ছায় তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে বন্থ দীনবকে 

হতাহত করে স্বর্ণ, বৌপ্য ও লৌহময়ী পুরী অসংখ্যবার ধ্বংস করেছিলেন । অবশেষে 
স্বীয় বীরত্তের গর্বে তিনি নিজেই দানবন্বাজ্য অধিকার করলেন এবং অনুর মায়ায় 

মুগ্ধ হয়ে দেবতাদেরও বিপর্যস্ত করে তুললেন । দেবগণ অমিত শক্তিশালী ইন্দ্রের দ্বারা 

আহত হয়ে তার চৈতন্টসম্পাদনের নিমিত্ত তার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন ।৩ 
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ইজ হ্গপ 

অবশ্ঠ খণ্েদে+ বৈকৃ্ ইন্দ্রের উল্লেখ থেকেই এই উপাখ্যানের উদ্ভব । খখেদে 
দেবগণ অনেকস্থলে অস্থুর বিশেষণে বিশেধিত হয়েছে । ক্রমে অন্থুর শব্দের অর্থ 
পরিবতিত হয়েছে । ইন্দরকর্তৃক দানবগণের পুরু বা দুর্গ ধবংসের কথা পূর্বেই বল! 
হয়েছে। 

আর একটি উপাখ্যানে ত্বকৃদোধিণী ন্বামী পরিত্যক্তা আপালাকে ইন্দ্র আপালার 

মুখস্থিত সোমরস পান করে গ্রীত হয়ে ত্বক দোষ (শ্বেত কুষ্ঠ, নিবারণ করেছিলেন, 

আপালার পিতার উষরভূমি উর্বরা করেছিলেন, আপালার পিতার কেশহীন মস্তক 

কেশমমন্বিত করেছিলেন এবং আপালার লোমহীন অঙ্গ লোমশ করেছিলেন ।২ 

সায়নও ৮1৯১ স্থক্তেয় ভাষ্যে অনুরূপ কাহিনীর অবতারণা করেছেন । এই 

কাহিনীর মূল খথেদের ৮1৯১ নুক্তের মধ্যেই । এইঙ্ছক্তেই আপালার হ্ুর্যসম বর্ণ 
এবং আপালা ও আপালার পিতার শারীরিক ও সাংসারিক ক্রটিগুলি ইন্দ্রের 
কৃপায় বিদুরিত হওয়ার প্রসংগ আছে। লক্ষণীয় এই যে হূর্যই কুষ্ঠরোগহর | ইন্দ্র 

এই কাহিনীতে ভূমিও উর্বরা করেছেন (অবস্ঠই উপঘুক্ত বর্ষণের দ্বারা) আবার 

বৈছু/রূপে শারীরিক ব্যাধিও দূর করেছেন । | 

ইজ্জের মহিমাচ্যুতি _খখেদে ইন্দ্রের যে মহিমা বীর্য ও গোঁরব কীতিত- 
হয়েছে পরবর্তীকালে ইন্দ্র সেই মহিমা ও বীরত্ব গৌরব থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত 
হয়েছেন । অথর্ধবেদে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের মত শক্রবিনাশক দেবতায় পরিণত 

হয়েছেন। কিন্তু মহাতারতে-পুর[ণে ইন্দ্র চবিত্রের মহিম! বহুলাংশে ক্ষু্ হয়েছে। 

ইন্দ্র ভীরু ও হীনকর্মারূপে প্রায় সব্রই চিত্রিত হয়েছেন ৷ নিজের সিংহাসন রক্ষার 

চিন্তাতেই তিনি অহরহ ব্যাকুল। কেউ কঠোর তপশ্ঠায় বত হলেই কিস্বা কেউ 

অধিক সংখ্যক যজ্ঞ সম্পাদনে নিরত হলেই ইন্দ্র তার ইন্ত্রত্ব হারাবার ভয়ে 

তপোভঙ্গ অথব। যজ্ঞ বিনাশে সচেষ্ট হতেন ৷ অধিকাংশ সময়ে তিনি অপ্সরা! প্রেরণ 

করে তপস্বীর তপোভঙ্গ করে আত্মরক্ষ/র প্রয়াস করতেন। এমন কি খষি 

বিশ্বামিত্রের তপোতঙ্গের জন্যও তিনি মেনকাকে প্রেরণ করেছিলেন । 

তপ্যমানঃ কিল পুরা বিশ্বামিত্র! মহৎ তপঃ | 
সভৃশং তাপয়ামাস শত্রং সুরগণেশ্বরম্ ॥ 

তপস৷ দীপ্ঘবীধোহযং স্থানান্মাং চ্যাবয়েপিতি | 

ভীতঃ পুরন্দরন্তম্াণ্থোনকা মিদমব্রবীৎ ॥ 

১ খঙ্েদ-_-১০।৪৮-৪৯ সুভ ২ বৃহদ্দেবতা ৬ অঃ 
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৪ চি সঃ 

স মাং ন চ্যাবয়েৎ স্থানাৎ তৎ বৈ গন্বা গ্রলোভয় | 

চর তস্য তপোবিদ্বং কুরুঘেহবিদ্পমূত্তমম্ ॥* 

__পুরাকালে বিশ্বামিত্র মহৎ তপশ্চারণ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে অত্াধিক তাপিত 
করেছিলেন । তপস্তায় প্রদীপ্ত বীর্ধ লাভ করে ইনি আমাকে স্থানচ্যুত করবেন 

এই ভয়ে পুবন্দর মেনকাকে বললেন; “***তিনি যাতে আযাকে স্বস্থান থেকে 

বিচ্যুত করতে ন পাঝেন, সেইজন্য তুমি তাকে প্রলুব্ধ কর, তাঁর তপন্ায় বিল 

স্থপতি করে আমাকে বিদ্বমূক্ত কর। 
ত্রিশিরাকে তপশ্চ্ত করবার জন্য ইন্দ্র অপ.সবাদের নিয়োগ করেছিলেন । কিন্ত 

স্বর্গ বারাঙ্গনাবর্গ বার্থকাম হলে ইন্দ্র নিরপরাধ ত্রিশিরাকে বজ্ দ্বারা আহত করলেন 
এবং এক কাঠুরিয়াকে প্ররোচিত করে ত্রিশিরাকে কাঠরিয়ার কুঠারের দ্বারা নিহত 
করেন ।২ 

বৃত্রবধকালেও তিনি ভয়ে জ্ঞানশৃন্য হয়েছিলেন, বারে বারে অস্থরগণের 
আক্রমণে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যত হতে হয়েছে । তিনি দেবতাদের অধীশ্বর হয়ে 

দেবতাদেরও রক্ষা করতে পারেন নি, নিজেকেও রক্ষা করতে পাবেন নি; এমন 

কি শচীকে পর্স্ত ফেলে পলায়ন করেছেন৷ পুরাঁণও এবং কালিদাসের কুমারসন্তব 
কাব্য* অন্থসারে তারকান্থর স্বর্গের ইন্্রত্ব গ্রহণ করেছিল । মহিষান্থ্র, শ্বস্ত-নিশ্তস্ত 

প্রভৃতি ইন্দ্রের অধিকার হরণ করেছে । 
“জিত্বা তু সকলান্ দেবানিন্দরে হভুন্মহিযান্থরঃ |”? 

স্তভ-নিশ্তুস্ভও সকল দেবতার অধিকার হরণ করে নিজেরা ইন্দ্র হয়ে বসেছিল । 

ততো দেবা বিনিধূতা ভ্র্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ। 

হৃতাধিকা রাস্্রিদশা স্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ ॥* 

পদ্মপুরাণে মহাতিপস্থী অদিতি-্নন্দন বন্থ্দত্ত একবার ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন । 

পুণ্যে তিথৌ তথা খষে মুহূর্তে মহামতি; ॥ 
ইন্জত্বে স্থাপিতো৷ দেবৈরভিষিক্তঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ 
প্রাপ্তমৈন্দ্ং পদং তেন প্রসাদাত্তস্ত চক্রিণঃ ॥ 
তপশ্চচার তেজন্বী বন্থ্দত্তঃ সুরেশ্বরঃ |" 

১ মহাভারত, আর্দিপর্ব-_-৭১।২।২১, ২৫ ২ মহাভারত, উদ্চোগপর্ব--৮ম অঃ 

৩ কালিকাপুঃ--৪৭ অঃ; পল্সপুঃ হৃষ্টিথও--৪২ অঃ ৪ কুমারসম্ভব, ২য় সগ" 
& চণ্তী--২৩ ৬ চণ্ী-_৫1৫ ৭ পন্পপু$, ভূমিখণ্ড €1১*৫-১০৭ 



হ্ন্ ২৪৪৯ 

__ পুণ্য তিথিতে পুণ্যনক্ষত্রে, শুভনুহূর্তে বস্থদত্ত দেবগণ কর্তৃক শুভ মাঙ্গল্য দ্রব্যের 

স্বারা অভিষিক্ত হয়ে ইন্দ্রত্বে স্থাপিত হয়েছিলেন । চক্রী বিষ্ণুর অনুগ্রহে দেবরাজ 
ইন্্পদ প্রাপ্ত হয়ে তপন্তায় নিরত হয়েছিলেন । 

বাল্সীকির রামায়ণে রাবণপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করে লংকায় বেঁধে 

এনেছিল £ 

তদৈনং মায়য়] বন্ধা স্বসৈম্তমভিতোহনয়ৎ ।”১ 

মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র ভবানীর কাছে মেঘনাদের পরাক্রম সম্পর্কে বলেছেন, 

বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিম্ভেজে সমরে 

রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে |২ 

মহাভারতে ইন্দ্র নিজের পুত্র অজুর্নের নিকট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য 

চয়েছিলেন। 
একজন ইউনঝোপীয় পৌরাণিক ইন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, 41091) 10. 609 

[)001810%8, 18 1006 6106 108059 019, 01965, ০০৮ & 61619 10৮ 609 101156 01 

8০৫৪. [128 1169 01006 [0078 18 8810 60 06 % 17010779প 01519 

8518) 5168৮ সা2100 08100. 9 8500 0 85910. ছি 205০600100৭ 1700:651 18 

₹888907 60 609 6170109, [109 82936 ৪৮ 101 রাতে 009 60 0800009 [10018 

19 60 7068::0000 0069 100100790 ৪8০71101998 00. 6708 00109186101) 01 10191) 

109 751001708 100075 0095 60 57)019966.”৩ 

মহাতারতে তভ্ত্রিশিরা ও বৃত্রবধজনিত পাপে হততেজ। ইন্দ্র জলমধ্যে আত্ম- 

গোপন করলে দেবগণ, খধিগণ ও পিতৃগণ ধামিক তেজন্বী ও ষশন্বী নন্থষকে 

ইন্্রপদে স্থাপন করেছিলেন। নন্ষ ইন্দ্রপত্বী শচীকে লাভ করবার আত্যস্তিক 
পাসনায় অগন্ত্য মুনির অভিশাপে সর্পযোনিতে পরিণত হয়েছিলেন | মনে হয় 

থথেদের বুধ বা অহির রূপান্তর নন্ষ। 

প্রেমময়ী পত্বী শচী বি্যমান থাকা সত্বেও ইন্দ্র রাজসভায় স্বর্গবারাঙ্গন! 
পরিবেষ্টিত থাকেন। মর্তের সুন্দরী মানবীর প্রতিও তাঁর লোলুপতা । গৌতম 
খষির ছন্সবেশে তিনি অনায়াসে মুনিপত্বী অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। 
কুম্তীর আহ্বানে তিনি কুন্তীব গর্ভে অজুনের জন্মদান করেছিলেন ! এ বিষয়ে অবস্ঠ 
তিনি সুর্যের দৃষ্টান্ত অন্ুসরণ করে থাকবেন । 

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৩৪1২৭ ২ মেধনাদবধ-_২য় সঙ্গ 

৩ ৮১8০৪, 1১150155 8720 1:67851)958 ০£ 17018--70. 1 00120895 088৬ 7 
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পল্সপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার। ইন্দ্র ও পন্পগন্ধার উপাখ্যান আছে। এই 

উপাখ্যানে দেবরাজ নবযৌবন! সুন্দরী পর্পগন্ধার সঙ্গে কামপীড়িত হয়ে স্থখে 
বসবাস করেছিলেন । 

একদা ভগবান্ শক্রো নানালংকারভূষিতঃ। 
ক্রীড়াগৃহং যয কামী যুবত্য। পন্মগন্ধয়] ॥ 

পদ্মগন্ধ! রসজ্ঞা সা সম্প্রাপ্ত নবযৌবন]। 
নানারসপ্রদানেন চকার স্ববশং পতিম্ ॥ 

সপত্্যাঃ স্বর্ণপর্ধন্কে ততঃ শিশুমূগীদৃশঃ | 

তন্তাঃ পদতলে জিফুরুবাস ম্মরপী ড়িতঃ ॥+ 
শচী ইন্দ্র ও পন্নগন্ধাকে একত্র অবস্থিত দেখে উভয়কেই তিরস্কার করেছিলেন । 

ইজ্দজাল--অথর্ববেদে ইন্দ্রের জালের উল্লেখ আছে । অস্তত্বীক্ষ ব; 

আকাশকে ইন্দ্রের জাল বলা হয়েছে। পৃথিবীর দিক্সমূহ জালের দপ্তরূপে জাল্ 

ধারণ করে। 
অস্তবিক্ষং জালমাসীজ্জালদণ্ডা দশে মহীঃ 1২ 

হুর্যরূপী ইন্দ্রের কৌশলে আকাশের কত পরিব্ন--কত রঙের খেলা! তাই 
পরবর্তাকালে যাছুবিদ্াকে (:5881০ ) ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত করা হয়েছে । 

ইজ্পুজ।- ইন্দের চারিত্রিক অবনতিই ইন্ত্রকে জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা থেকে দূরে 
নিক্ষেপ করেছে । স্থৃতিশাস্্শাসিত হিন্দুমাজে ইন্দ্র দিক্পালগণের অন্যতম হিসাবে 
পূজা পেয়ে থাকেন যে কোন নৈমিত্তিক ধর্মকর্মানগষ্ঠানে ৷ কিন্তু অসংখ্য বীবকর্মের 
নায়ক ইন্দ্র প্রায় ইতিহাসের পাতায় নিবন্ধ হয়েছেন । একালে মৃতি গড়ে ইন্দ্রের পুজ। 
অপ্রচলিত হয়ে গেছে । কিন্তু ইন্দ্রের মুতি গড়ে পূজার বীতি এককালে প্রচলিত 

হয়েছিল বলে মনে হয়। শুঙ্গবংশীয় মিত্ররাজাদের (872150-এর মতে খুঃ পৃঃ ১০ 

থেকে ১০০ ্রীষ্টাবের মধ্যে ) অন্যতম ইন্দ্রমিত্রের মুব্রায় একটি বেদীর উপরে 
সমাসীন ইন্ের মৃতি। কোন কোন মুদ্রায় মন্দিয়ের অভ্যন্তরে উপৰিষ্ট ইন্দ্রের মৃতি 
অংকিত আছে।* ্থৃতবাং খুষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রের মৃত পৃজা৷ প্রচলিত 
ছিল-_ এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। কৃষ্ানন্দের তন্তরলারে ইন্দ্রের ধ্যানমূতি 

বণিত হয়েছে ঃ 

১ ক্রিয়াযোগলার-_-৭২৯-৩১ ২ অথর্ব-_৮৫ 

৩ 4100856 11998817 এ 201500905০5--75, ৩, 01553015808, 0985 202 



ইক ২৪১ 

পীতবর্ণং সহম্রাক্ষং বজ্ঞপন্মকরং বিভূম্ । 

সবালংকার সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিকপতীশ্বরম্ ১ 
কালিকাপুরাণে ইন্দ্রের মৃতি গড়ে পূজ। এবং ইন্ত্রধবজ পূজার নির্দেশ আছে £ 

শক্রন্ প্রতিমাং কুর্যাৎ কাঞ্চনীং দারবীঞ্চ বা! । 
অন্থতৈজসসন্ভৃতাং পর্বাভাবে তু মৃন্ময়ীম্ ॥ 

তাং মগ্ডলন্ত মধ্যে তু পূজয়িস্বা বিশেষতঃ । 

ততঃ শুভে মুহুর্তে তু কেতুমুখাপয়েন্নপঃ ॥ 

বজ্রহস্তা সুরারিস্স বহুনেত্র পুরন্দর | 

ক্ষেমার্থং সর্বলোকানাং পূজেয়ং প্রতিগৃহাতাম্ ॥+ 

_ন্বর্ণ, কাষ্ট অথবা অন্ত ধাতু দিয়ে সর্বাভাবে মৃত্বিক! দিয়ে ইন্দ্রের মৃতি গড়ে 
মণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত করে শুভক্ষণে ইন্তরধ্বজ উত্থাপন কারে “হে বদ্রহস্ত, অন্থরহস্তা 
বহুনেত্র পুরন্দর সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য এই পূজা গ্রহণ কর।”--এই মন্ত্রে পূজা 

করবে। ৰ 
কালিকাপুরাণে ইন্দ্র-প্রতিমার একটি বর্ণনাও আছে £ 

সহশ্রনেত্রো গৌবাঙ্গে দ্বিতুজে। বামহস্তগম্। 
বজং গদাং কুশং ধত্তে দক্ষিণেনাপি পাঁণিনা 

এরাবতগজস্থস্ত বাঁণতুণীর বন্ধনঃ। 
ধন্ুশ্চ কক্ষে গৃহাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্ ॥ 

এই বর্ণনায় ইন্দ্র গৌরবর্ণ, দ্বিতূজ, বামহস্তে বনজ, দক্ষিণ হস্তে গদা ও কুশ, 

এরাবতে আর, পৃষ্ঠে বাণতুণ বদ্ধ, কক্ষে ধন্থ। 
বৌদ্ধতঙ্ত্ে পূর্বদিকের অধিপতি ইন্দ্র পূজিত হয়েছেন। “ইহার এক মুখ, ছুই 

হাত এবং বাহন এরাবত হৃস্বী। একটি হাতে ব্জ ও আর একটি হাতে স্তন 

স্পর্শ করেন ৷ ইহার পীতবর্ণ বত্বসম্তবের চ্োোতক 1”* 

তথাপি পুরাণে ইন্দ্র যে স্থানভ্রষ্ট হয়েছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ব্রন্ধা- 
বিষু-মহেশ্বর এবং মহাশক্তির কাছে ইন্দ্র একজন সামান্য রাজ! মাত্র। ইন্জপুজার 

১ পঞ্চানন তর্করড় সম্পাদিত তন্ত্রসার ( বঙ্গবামী সং)-_-পৃঃ ৬১৬ 

২ কালিকাপুঃ_-৮৭।২৩-২৫ ৩ কালিকাপু:--৭৯1৪৮-৪৯ 

৪ বৌদ্ধদেবদেখী-_বিনয়তোব ভষ্টাচার্ং-_পৃঃ ১১৩ 



২৫২ 1হন্দুদের দেবদেবী £ উদ্তব ও ক্রমবিকাশ 

প্রতীক হিসাবে ইন্দ্রধবজ পূজার প্রচলনও বনু প্রাচীন। কালিকাপুরাণে বলা 

হয়েছে যে, হূর্য সিংহরাশিতে অবস্থানকালে ভাব্রমাসে শ্রবণা নক্ষত্র সমন্বিত 

দ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজ পুজ। বিধেয়, অষ্টমী তিথিতে বেদীতে ধ্বজ স্থাপন করতে হয় । 

ততো নীত্বা পুররদ্ধারং কেতৃন্নির্মায় তত্র বৈ। 

ক্াষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কেতুং বেদীং প্রবশয়েৎ ॥১ 

মহাভারত থেকে ইন্র্বজ পূজার কথা জানা যায়। ইন্দ্র উপরিচর বন্ধুকে ধ্বজ 

'প্র্দীন করেছিলেন । 
যষ্টিঞ্চ বৈণবীৎ তশ্মৈ দদৌ বৃত্রনিস্থদূনঃ | 
ইষ্ট প্রদানমুদ্দিশ্ত শিষ্টানাং প্রতিপালিনী ম্॥ 

তস্তাঃ শক্রন্ পৃজার্থং ভূমৌ ভূমিপতিস্তদা | 
প্রবেশং ক্রিয়তে রাঁজন্ যথা তেন প্রবতিতঃ ॥২ 

-_-উপবিচর বন্ধুকে বৃত্রহস্ত। ইন্দ্র কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে শিষ্টজনের পাঁলন- 

কারী বেন্ুুময়ী যান করেছিলেন । সেই রাজ। সেই ষষ্টির পূজার জন্য যেভাবে 

যঠটিকে গৃহে স্থাপন করেছিলেন, হে রাজন্, সেইভাবে ধ্বজ প্রবেশ করাতে হবে । 
ববাহমিহির প্রণীত বুহৎ্সংহিতায় কথিত হয়েছে যে ইন্দ্র তীর ধ্বজ উপরিচর 

বন্থ নামক চেদিরাজকে দান করেছিলেন । সেই রাজা ভাদ্রমাসের শ্ুক্লুপক্ষের অষ্টমী 

তিথিতে ধ্বজ নগরে প্রবেশ করিয়েছিলেন । 
ভাপ্রপদস্তক্ুপক্ষত্তা্টম্যাং নাগরৈবৃতো রাজ। | 
দৈবজ্ঞ সচিব কঞ্চুকি বিপ্রমুখ্যৈঃ স্থবেশধরৈ: ॥ 

অহতাস্বরসংবীতাং যষ্টিং পৌরন্দরীং পুরং পৌবেঃ। 
অগগন্ধধূপযুক্তাং প্রবেশয়চ্ছ্থতুর্যরবৈঃ ॥৩ 

_-ভাব্রমাসের শুক্ুপক্ষে অষ্টমী তিথিতে নগববাপসিগণ, দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী কঞ্চুকী, 
স্থবেশধারী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হয়ে অবিচ্ছিন্ন বন্ত্রপমদ্থিত ইন্দ্রের যট্টি 

মাল্য-চন্দন-ধূপ সহ শঙ্খতুর্য প্রভৃতি বাছ্যরবের সঙ্গে পুরবাসিগণের সন্মখেই নগরে 
প্রবেশ করিয়েছিলেন । 

ইন্জরধ্বজের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্য!ন বুহৎসংহিতায় বিবৃত হয়েছে । 

“দেবগণ অস্থ্র-পীড়িত হয়ে ব্রহ্গার নিকট অস্থুর ধ্বংসের উপায় জানতে চাইলে, 

১ কালিকাপুঃ_-৮৭১৬ ২ মহাঃ। আদিপর্ব-_-৬৩।১৭-১৮ ৩ বৃহৎসংহিতা--9৩২৩-২৪ 



ইন্ ২৫৩. 

্ন্ষা বললেন, বিষু। তোমাদের ঘে কেতু দান করবেন, সেই কেতু দর্শন করে' 

দৈত্যগণ সমরে স্থির থাকতে পারবে না। দেঁবগণ ব্রহ্মার বর লাভ করে ক্ষীরোদ- 

সাগরের তীরে বিষ্তুকে স্তব করে সকল ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করলেন । সেই শরুৎ- 

কালীন সের ন্যায় দীপ্যমান ধবজ দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন এবং এই ধবজের 
সাহায্যে তিনি শক্রধ্বংস করলেন । 

তৈঃ সংস্ততঃ দেবস্ততোধ নারায়ণো দদৌ চৈষাম্। 
ধবজমস্থরপুর বধূমুখকমলবনতুষারতীক্ষাংশুম্ ॥ 

তং বিষ্তেজোৌভবমষ্টচক্রে রথে স্থিতং ভাম্বতি রত্বচিত্রে 

দেদীপ্যমানং শরদীব হুর্যং ধ্বজং সমাসগ্য মুমোদ শত্রু; ॥১ 
-- দেবতাদের দ্বার। স্তত হয়ে দেব নারায়ণ দেবতাদের দান করলেন অস্থর- 

কুলের পুরবধূদের মুখকমলের তুষারম্বরূপ তীক্ষকিন্্রণময় ধ্বজ | রত্বুশোভিত 
উজ্জ্বল অষ্টচক্ররথে স্থাপিত বিষুতেজনিমিত শরৎকার্ীন কুর্ধের মত দীপ্তিশালী 

ধজ প্রাঞ্ধ হয়ে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন। 

বিষুতেজ নিমিত শরৎকালীন স্থধের ন্যায় দীর্ত তী কিরণময় ধ্বজযন্টি বর্ষা- 
গগমে শারদ সুর্যের অথব] সুর্যরশ্মির প্রতিরপ | খঞ্েদে বিষণ হর্যের এক নাম । 

পুর/ণেও বিষণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম | হুতরাং ইন্দ্রধ্বজ পূজা! হুর্যের প্রতীক 

উপাসন। ভিন্ন কিছুই নয়। কেতু শব্দের অর্থ চিহ্ন ব৷ প্রতীক। ইন্দ্র ও বিষু 
সুরূপী হওয়ায় অভিন্ন । স্থৃতরা বিষুধবজ ও ইন্ত্রধ্বজ অভিন্ন । বর্ষার অপগমে 
শরতের স্বল্প বর্ণকালে আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধধজ ঝ৷ ইন্দ্রধন্থ (প্রচলিত রামধনু) সু- 

রশ্মির বিচ্ছুবিত বর্ণসমূহ তিন্ন কিছুই নয় । ইন্দ্রের দৈত্যবিজয় হয়েছিল বর্ধাকালে। 
শরৎ আরন্তে তাই ইন্দ্রধ্বজ পূজা বা ইন্দ্রোঘসব। ব্তমানকালেও ইন্দরধবজপুজা 

বা ইন্্রপূজার সংক্ষিপ্ত রূপ দৃষ্ট হয়। ইদপরব নামে এই উত্সব পরিচিত | আচাধ' 
যোগেশচন্দ্র বায় লিখেছেন যে, “বীকুড়া জেলায় ইন্দ্রউৎসব হয় । এই উৎসবের 

নাম ইন্্রধবজোত্তত্ন। ভাদ্র শুক্ল-দাদশী দিনে ইন্দ্রোখসব হয়ে থাকে। এই 
উৎমবের নাম ইদ্দ পরব ।”২ 

ভরতমুনির নাট্যশান্ত্রে দেবগণবর্তৃক নাট্যাভিনয়কালে দেবগণ নিজ নিজ 

্রব্যাদি প্রদ্ধান করেছিলেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে প্রথমেই প্রদান করেছিলেন তাঁর 

শুতক্কর ধ্বজ-_“ভীতত্ত প্রথমং শক্রো দত্তবান্ শ্বধ্বজং শুভম্।”* নাট্যাভিনয়কালে, 

১ বৃহৎসংহ্তাঁ-৪৩|৫.৬ ২ পৌরাণিক উপাধথ্যান--পৃঃ৩, ৩ নাঁটাশান্্র--১1৩১ 
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মীনবগণ বিজ্ন হুট্টি করতে থাকায় ইন্দ্র মহাশক্তিশালী ধ্বজের সাহায্যে অস্থ্রদের 

জর্জরিত করতে থাকায় ধবজের নাম জর্জর | 

উথথায় ত্বরিতং শক্রঃ ক্রোধাৎ জগ্রাহ ত্বং ধবজম্। 

সর্ধরত্বোজলন্তং তু কিঞ্চিছুবৃস্তলোচনঃ | 
রংগপীঠগতান্ বিদ্লানস্থরাংশ্চৈব দেবরাট্ ॥ 

জর্জরীকূতদেহাংস্তানকয়োজ্জর্জরেণ সঃ ॥ 

নিহতেষু চ সর্বেষু বিদ্লেযু সহ দানবৈঃ ॥ 
সংপ্রহব্য ততে। বাক্যমাহঃ সর্বে দিবৌকসঃ । 
অহে। প্রহরণং দিবামাসাদিতং তয় ॥ 

নাট্যবিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জরী-ককৃতা: | 

তম্মাজ জর্জয় ইত্যেব নামতোহয়ং ভবিষ্তাতি ॥+ 

_দ্রুতগতিতে উঠে ক্রোধে ঘুণিতলোচন ইন্দ্র সর্বপ্রকার রত্বের দ্বার দীপ্ত সেই 
ধবজ গ্রহণ করলেন। সেই দেবরাজ রঙ্গপীঠে সমাগত বিস্বরপী অস্থরদের ধ্বজের 
দ্বারা জর্জরিত করলেন। বিক্নহ দানবগণ বিনষ্ট হলে দেবগণ প্ররহ্ষ্ট হয়ে 
বললেন, “যেহেতু এই ধ্বজ নাট্যধ্বংসকারী অন্থরদের জর্জবিত করেছে, সেইজন্ত 

ধ্বজের নাম হবে জর্জ । 

অতঃপর ব্দ্ধা-বিষু-শিব প্রভৃতি দেবগণ ; বাস্থৃকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ ধ্বজে 

অধিষ্ঠিত হলেন,-- 

শিরঃ পর্বস্থিতো। ব্রহ্ম! দ্বিতীয়ে শংকরস্তথ! ॥ 

তৃতীয়ে ভগবান্ বিষুম্তুর্ে স্বন্দ এব চ। 
পঞ্চমে চ মহানাগাঃ শেষবান্থৃকিতক্ষকাঃ ॥ 

এবং বিস্রবিনাশায় স্থাপিতা জর্জরে স্থরাঃ ॥২ 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন মধ্যযুগের বাঙ্গালাদেশে (পাল ও সেন যুগে) 

ইন্দ্োধ্বজ উত্তোলনের উত্সব প্রচলিত ছিল। সেই যুগে শক্রোখান নামে একটি 
উৎমব ছিল। ভাত্রমাসেনর শ্ুরলাষ্টমীতে ইন্দ্রের কাষ্ঠনিমিত বিশাল ধবজনগু উত্তোলন 

করা হইত। এই উপলক্ষে স্থবেশধারী নাগরিকগণ সমবেত হইতেন এবং বাজ 

স্বয়ং দৈবজ্ঞ, সচিব, কঞ্চুকী ও ব্রাঙ্ষণগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে 

১ নাট্যশাহ্--১।৭*-৭৪ ২ নাটাশান্ত্র--১।৯৩-৯৫ 



ইন ২৫৫ 

যোগদান করিতেন । এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ পাইক্নাছে ।”১ 
ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, “একাদশ দ্বাদশ শতাব্ীতেই অনেকগুলি পুঝানে 

ধর্মোঘসব লোপ পেয়ে আসছিল । তার মধ্যে একটি হচ্ছে শক্রধবজোখান । 

সেকালে সাধারণত ধনীবণিকেরাই শক্রধবঙ্জ প্রতিষ্ঠা করত ।”২ 
ডঃ সেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কবি গোবর্ধন আচীর্ধরচিত একটি ক্লোক 

উদ্ধত করেছেন । ঙ্লোকটি এই £ 

তে শ্রেিন: ক সম্প্রতি শক্রধবজ যৈঃ কৃতত্তবোচ্ছায়ঃ | 
ঈষাং বা মেটিং বাধুনাতনান্বাং বিধিংসস্তি 

_ হে শক্রধ্বজ, সম্প্রতি কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যার। তোমাকে উন্নত করে 

গিয়েছিল। এখানকার লোক তোমাকে লাঙ্গলের ইষ অথবা গোরুধাধবার গোজ 

করতে চায় ।৩ 
তবে ইন্দ্রপূজা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নি। ববদিনীপুর জেলা খেমাশালী 

গ্রামে প্রতিবৎসর ভাত্রমাসে ইন্্রপুজা হয় ও এই উপলক্ষে মেলা বসে ॥ 

বাকুড়! বিষ্ণপুরে ১লা ভান্র বন থেকে কেটে আল্লা! শালবৃক্ষকে ইন্দ্রঘাদশীর 
দিনে ইন্দ্র বা ইদরূপে পূজা কর! হয় ও উৎসব পালন কয় হয় ।ৎ 

ইন্্পূজার বিরোধিতা খঙ্থেদের আমল থেকেই কিছু কিছু ছিল। খঞ্থেদের 
২১২ তুক্তে খষি গৃত্নমদ অবিষ্বাপীকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রের গুণাবলী কীর্তন 

করেছেন এবং বারংবার ঘোৌষণ1 করেছেন--“নঃ জনাস ইন্দ্র: 1” -_-হে জনগণ, 
এই সমস্ত গুণাবলী ধার, তিনিই ইন্দ্র। কেউ কেউ মনে করেন যে আর্ধদের 

মধ্যে একটি গোষ্ঠী ছিলেন, ধার! ইন্্রপূজার বিরোধী । একটি খকে ইন্দ্রের অস্তিত্থে 

পুরোপুরি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে _ 

প্রস্থ স্তোমং ভরত বাজয়ংত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি। 

নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাঁম ॥৬ 

-ইন্ত্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেন্তে সত্যভূত স্তোত্র 
উচ্চীরণ কর। নেম বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে, 
আমর] কাহাকে স্ততি করিব ?" 

১ বাংলাদেশের ইতিহান, ২য় সং, পৃঃ ১৯০ 

২ প্রাচীন বাংল। ও বাঙ্গালী _বিশ্ববদ]ানংগ্রহ (১৩৫৩), পৃঃ ৩৮ 
৩ অনুবাদ-_ডঃ হু £মার সেন ৪ পশ্চিমবঙ্গের পুজাপার্বন ও মেলা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭ 
৫ তদেব_-৪্ খণ্ড, পৃং ১৭৮ ৬ খের --৮1১০০।৩ ৭ অনুবাদ-_রমেশচজ দত্ত 



২৫৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

খথেদের আর এক স্থানে ইন্দ্রের আক্ষেপ শুনতে পাই ঃ 

ন নৃনমন্তি নো শ্বঃ কম্তছেদ যাডৃতম্। 
অন্তশ্য চিত্তমভিসঞ্কর়েণ্যমতাধীতং বিনশ্তাতি ॥, 

বিচার করিয়া দেখিলে, (অথবা, নিশ্চয়ই) অগ্যকার আমার হুৰি নাই, 
কল্াযকার ত নাই-ই। যাহা ভাবী তাহা কে জানে? অপরের চিত্ত চঞ্চল 

(আমার উদ্দেশ্টে) হবি চিস্তিত বা অভিপ্রেত হইলেও তাহ বিনষ্ট হইল ।২ 

ইন্দ্র নিজেই এই উক্তি করেছেন। এরুপ উক্তির গু অর্থ হয়ত করা যায়: 
কিন্তু মন্ত্রটির মধ্যে ইঞ্জরপূজা সম্পর্কে যে বিরপ মনোভাব গোপন থাকে নি, ত' 

পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন। 

জেন্দ, আবেম্তার উদাহরণ থেকে স্ম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ইন্দরপৃজাব 
বিরোধী ছিলেন পারশ্-ইরাণ অঞ্চলের আর্ধগণ। ডঃ অবিনাশচন্দ্র মনে করেন 
যে ইন্দ্রবিরোধী ব্যক্তিগণই ভাবুতবর্ধ ত্যাগ কবে ইরাণ অঞ্চলে বসবাস করে- 
ছিলেন । [106 10110দ7679 01 80016 01852051616 9001) & 8986 

75008081095 10: 606 109,009 ০01 00:8১ 6০ 1099 [১:০0 995 678 85071- 

090 6068175 061686 800 81908106670 6010 45809) 61086 6067 08006 

6০ 1008 10110) 5৪ 10651] 101008911 800 1018 50681198৪8৪ ?9%11- ভম02:901- 

1010928১ 0000086)0, 8৪625208915 610008)05 1100858 872361090 ০1 15601581005 

9৪ £86815060 05৮ 60600 8৪ 6109 9086)086 01 6091: :800791009 

50891. ৩ 

ডঃ দাসের মতে পণিরা ইন্ত্রপুজার বিরোধী ছিলেন । এবং তারাই ভারত- 

ভূমি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছিলেন । পণিরাই ফিনিশীয় (100601- 
9180. নামে পরাচত হয়েছেন । 

তাপ্যমহাত্রাক্ষণে ইন্দ্রপূজার বিরোধিতার কথা স্ম্প্ভাবে উল্লিখিত হয়েছে : 
“ইন্দ্রোথকাময়ত পাপআনং ভ্রাতৃব্যং বিহন্তমিতি স এতং বিঘনমপন্ঠন্ডেন পাপযআ্রানং 

ভ্রাতৃব্যৎ ব্যহন্ পাপআনং ভ্রাতৃব্যং হতে য এবং বেদ ।” 

-_ ইন্দ্র চেয়েছিলেন পাঁপরূপ (বিরোধী) শক্রকে হত্যা করতে তিনি হনন চিন্তা 
কষলেন, পাপরূপ (বিযোধী) শক্রকে হত্যা করেছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা, তাই এই 

যজ্জের নাম বিহুনন। 

১ খখেদ--১।১৭০১ ২ অন্ুবাদ--আমর়েশবর ঠাকুর ৩ ম২৫৮৩৫০ 1739, 984৩ 173 



ইন্দ্র ২৫৭ 

ভান্তকার সায়নাচার্ধ এই ব্যক্তব্যটি সম্পর্কে লিখেছেন, “পুরা ক্দাচিৎ ইন্দ্র 

বাজানং মক্দাদিগণদেবতাঃ প্রজ! উদ্দণ্ড| ভূত্বা নাহপুজয়ন্ | তদানীং পুজাপ্রাতি- 
বন্ধহেতুং পাপরূপং শক্রমেতেন ক্রতুনা বিশেষেণ হতবান্। অতো বিহননহেতু- 

ত্বাদন্য বিঘনননামকত্বম্।” -_ পুবাকালে কোন সময়ে প্রজারপী মরুৎ প্রভৃতিগণ- 

দেবতা বিদ্রোহী হয়ে ইন্দ্রকে পূজা করেন নি। সেই সময়ে পূজ] প্রতিবন্ধকের 
হেতুভূত পাঁপরূপ শত্রুকে এই যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট করা হয়। বিষ্ব নাশের জন্য 

এই যজ্ঞের নাম বিঘনন। 

তৈত্তিবীয় ব্রাহ্মণে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে £ “ইন্দ্র বৈ স্বা 
বিশো! মরুতো। নাহপাচায়ন্। সোহনপচ্যমান এতং বিঘনমপশ্তৎ। তমাহরতনা। 

তেনাহজয়ত।”১ __ইন্দ্রের নিজের রাজ্যে মর্দ্গণ ইন্দ্রকে পূজা করলেন । 

অনচিত হয়ে তিনি এই বিঘনন নামক যজ্ঞ দর্শন করলেন। সেই "যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করলেন । তার দ্বারা জয়লাভ করলেন । 

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইন্দ্রবিরোধিতার ইঙ্গিত আছে;। শ্রাকষ্ণের পালক পিতা 
গোপরাজ নন্দ ইন্্পূজার আয়োজন করলে শ্রীকুষ্ণ তে বাধা স্থট্টি করেছিলেন। 
তিনি নন্দকে জানালেন যে ইন্দ্রযজ্ের জন্ত আয়োজিত দ্রব্যসম্ভার গো, ব্রাহ্মণ 
এবং পর্বতের সেবায় ব্যয়িত হোক। 

তন্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্গারভ্যতাং মখঃ | 

য ইন্দ্রযাগসস্তার! শ্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ।২ 
যজ্ঞ বন্ধ করার জন্য কোপিত ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ স্থরু করলে ভগবান শ্রীরুষণ 

গোবর্ধন গিরি ধারণ করে গোকুলবাসীকে বক্ষ! করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। 

এইভাবে বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের পূজার বিরোধিতা টৈদিক যুগ থেকেই 
চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তথাপি বৃষ্টির অধিকর্তা হিসাবে এবং বৃত্রহস্তা 
হিসাবে ইন্দ্রের মহিম! সহশ্র সহ বৎসর পরেও হিন্দুর মন থেকে বিলীন হয়ে 
যায় নি। 

১ তৈত্বিরীয় ত্রাক্ধণ-_২।১৮1১ ২ ভাগবত”-১০।২৪।২৫ 

১৭ 



পর্জন্য 

বেদে-পুরাণে পর্জন্য নামে এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খধিযে 

পর্ন্যকে স্তব করেন, তিনি অস্তরীক্ষের পুত্র« জলদানে সমর্থ । 

পর্জন্যায় প্রগায়ত দিবস্ পুত্রায়মীড়পৃষে 

স নো যবসমিচ্ছতু ॥+ 

_ অস্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর । তিনি 

আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন ।২ 

পর্জন্যদেব প্রাণী ও উদ্ভিদের গর্ভন্ববূপ £ 

যে! গর্ভমোধধীনাং কণোত্যবতাং 

পর্জন্যিঃ পরুষীণাম্ ॥+ 
_-যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অস্বসমুহের ও নারীগণের গর্ভ 

উৎপাদন করেন ।* 

পর্জন্য সমস্ত ভুবনের অধীশ্বর, তীর থেকেই জল বধিত হয় । 

যন্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তন্থুস্তিশ্রে। ভ্াবস্ত্রেধা সক্ররূপঃ | 

্য়ঃ ক্রোশাস উপসেচনালো মধবঃ শ্চোতংত্যভিতো বিরপশম্ ॥ 

--সমস্ত ভুবন ধাহাতে অবস্থিত, ধাহাতে ছ্যলোক প্রভৃতি (লোক) ত্রয় 

(অবস্থিত), ধাহ1] হইতে আপসকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়। উপসেচনকর 

তিন প্রকার মেঘ, যে মহান (পর্জন্যের। চারিদিকে মধূদক বর্ষণ করেন ।২ 

সায়নের মতে তিন প্রকার মেঘ £ প্রাচী, প্রতীচী ও অবাচী। 

পর্জন্যদেবের কৃপায় বৃষ্টি পতিত হয়, ওষধিসমূহ ফলবান হয় । 

ময়োতুবো বৃষ্টয়ঃ সংত্বন্মে সুপিগল। ওষধির্দেব গোপাঃ ॥" 

- আমাদিগের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জন্য ধাহাদিগের বুক্ষক, 

সেই ওষধিসমূহ স্থুফলযুক্ত হউক ।৮ 

১ খখেদ-_৭1১০২।১ ২ অনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত ৩ খশ্বেদ-_৭।১৭২।২ 
৪ অনুবাদ-তদেব - ....€ থাখেদ--1১০১1৪ ৬ অনুবাদ---তদ্দেব 

৭ খার্েদ---৭1১০১1৫ ৮ অনুবাদ--তদেৰ 



পর্জন্থ ২৫৪ 

পর্জন্য স্থাবর জঙ্গমের আত্মা--ওবধিসমূহকে জীবন্ত কল্পেন : 
স রেতোধ] বৃষভঃ শশ্বতীনাং তম্মিন্নাত্মা জগতস্তস্মৃষ্শ্চ । 

তম্ম খতং পাতু শতশারদায় যুয়ং পাত স্বন্তিতিঃ সদা! ন: ॥+ 
-“সেই পর্জন্য বুষভের ন্তায় বুতর ওষধিসমূহের প্রতি রেতঃ আধান করেন। 

স্থাবর ও জঙ্গমেব আত্ম। তীহাতেই (বাদ করে )। তওপ্রদত্ত জল শতবর্ষব্যাপী 

জীবনের জন্ত আমাকে বক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাকে স্বস্তি দ্বারা পালন 
করু।২ 

বর্ধাকালে পর্জনপ্রদত্ত বৃষ্টিতে মতুকগণ হষ্ট হয়ে ওঠে 
যদ্দরী মেন উশতো অভ্যবর্ষীতৃষ্যাবতঃ প্রাবৃন্তাগতায়াং । 
অরথ.লীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্টো অন্তমুপবদংতমেতি ॥- 

বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত মণ্ঁকগণকে জল- 
দ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অথখল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, 
সেইরূপ এক মণ্ডঁক অন্তের নিকট গমন করে।* 

পর্জন্য জ্যোতির্সয় বাঁক্যত্রয় ্বরূপ (খক্-সাঁম-যজু অথবা/ক্রুত, বিলম্বিত ও মধ্যম 

তিনপ্রকার মেঘধবনি ), মেঘদোহনকারী এবং ওষধিসমূছের গর্ভ উৎপাদক । 

তিশো বাঁচঃ গ্রবদ জ্যোতিরুগ্রা যা এতদ্দ,হে মধুদৌঘমুধঃ | 

স বৎসং কন্বন্ গর্ভমৌধষধীনাং সচ্যো জাতো বুষভো! রোরবীতি ॥ 

__অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে 
দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ তিনিও সহবাসী ( বৈদ্ধযতাগ্নি ) প্রাদভূত করত: 

এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উত্পাদন করতঃ সগ্য উৎপন্ন হইয়া বৃষভের ন্যায় শব 
করিতেছেন ।৬ 

জ্যোতিবিশিষ্ট মেঘদোহনকারী বৃষ্টিদীতা ভেককুলের হর্যোৎপাদক স্থাবর- 

জঙ্গমের আত্মাস্বরপ ওষধিসমূহে ফলদাতা বিশ্বভুবনের গর্ভন্বরূপ পর্জন্য দেবতা 

স্বরূপতঃ ইন্দ্র বা সুরযাগ্রির সঙ্গে অভিন্ন । মেঘ বা বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র ও পর্জন্তের 

পার্থক্য অনুভূত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্্র ও পর্জন্ত অভিন্থ £ 
পর্জন্যো। ভগবানিন্দ্রো৷ মেঘাস্তস্থাতুমৃতয়ঃ | 

তেহভিব্বাস্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥" 

১ খগ্েদ---৭১০২।৬ ২ অনুবাদ রষেশচন্ত্র দত্ত ৩ খধাখেদ ৭১৯৩৩ 
৪ অনুবাদ--তদেব ₹€ খার্থেদ--৭1১*১1১ ৬ অন্বাদ--তদেব 

৭ ভাগবত---১০1২৪।৮ 



২৬৩ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

__পর্জন্ই ভগবান্ ইন্দ্র, মেঘসমূহ ভীরই নিজের মুতি । তারা জীব্গণের 
তৃপ্তি, জীবন এবং জলবর্ষণ করে। 

কুর্মপুবীণের মতে পর্জন্ত দ্বাদশ আদিত্যের অগ্যতম১ এবং আশ্বিন মাসের সূর্য ; 
“পজন্চিশ্চাশ্থিনে মাসি ।”২ 

যাস্ক পর্জন্য শের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন--“পর্জন্যভৃপেবাস্তস্তবিপরীতন্য 

তর্পয়িতা জন্য :1৮*-_ তৃপ্ত্যর্থক তৃপ, ধাতু আদি ও অন্ত অক্ষর বৈপরীত্যে তপয়িত৷ 

জন্ত” এইরূপে পর্জন্য শব নিষ্পন্ন । স্কতরাং পজন্য অর্থে তৃপ্তিবিধায়ক-_ 

হিতকারী । জনগণের হিত করে এবং তৃপ্তি বিধান করে বলে মেঘই পর্জন্য। 
ঘনীভূত জলীয়বাম্পাত্মক প্রাকৃতিক য়েঘকে খধিগণ কখনোই দেবতারূপে অর্চনা 

করেন নি। মেঘের অধিষ্ঠাতা যে দেব ইন্দ্র তিনিই পর্জন্য | 

যাস্ক পর্জন্য শবের আরও কয়েকটি অর্থ ককেছেন | “পরো জেতা বা জনয়িতা 

বা প্রার্জয়িতা৷ বা! রসানাম্।”* __- পরের অর্থাৎ শত্রুর জেতা, পরের অর্থাৎ শশ্তাদির 

জনয়িতা, অথবা! রসসমূহের প্রীর্জয়িতা অর্থাৎ সংগ্রহীতা। শক্রজেতা এবং 

শশ্যজনয়িত! ইন্দ্র, বসসংগ্রাহক হৃর্ধ | 

পর্জন্য সোমেব পিতারূপে খণ্েদে উল্লিখিত হয়েছেন, “পর্জ্য পিতা 

মহিষ্ন্ত”।ৎ পপর্জন্ত বৃদ্ধং মহিষং---1”* পর্জন্য বধিত সোম। 

বমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন ঘে বৃষ্টির দ্বারা সোমলতা বর্ধিত হয়, সেইজন্যাই পর্জর 

€সামের পিতা ।" সোম শব্দে চন্দ্রকেও বোঝায় । হুর্যকিরণে চন্দ্র আলোকিত 

হয়। সেইজন্যই হূর্যরূপী পর্জন্য চন্দ্রের পিতৃস্থলাভিষিক্ত । হরিবংশে পর্জন্য ও ইন্দ 

স্বাদশ আদিত্যের ছুই আদিত্য ।৮ 
ইন্দ্রের মধ্যে ছুটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করি। ইন্দ্র দানবহস্তা ও ইন্দ্র বু্টিদাতা। 

মনে হয়, ইন্দ্রের চরিত্রে দানবহস্ত-্ব প্রাধান্ত লাভ করায় ইন্দ্রের বর্ষণকারী সত্ব 
পর্জগ্যরপে পরিচিত হয়েছে ঃ যদিও ইন্দ্রচরিত্রের ছুই অংশেই উভয় গুণ অল্লাধিক 

"পরিমাণে বিদ্যমান । পর্জন্ের বৃষ্িদাতৃত্ব সম্পর্কে আরও ছু-একটি খকু উদ্ধারযোগা। 

বি বৃক্ষান্ হংত্যুত রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভূবনং মহাঁবধাৎ। 
উতা৷ নাগা ঈষতে বৃষ্যাবত যৎ পজগ্ঠঃ স্তনয়ন্ হস্তি ভুদ্কৃতঃ | 

১ কুর্ধপু$, পূর্বভাগ--৪১২ ২ তদেৰষ ৪২২১ ৩ 'নিরুক্ত 

৪ তদেৰ--১০১০।৭. € খাতে. .১1৮৮৩ ৬ তদেব--৯১১৩।৩ 

-৭ ধাখেদের বজানুবাদ, ২য় খণ্ড, পঃ ১৩৩৩, ৯৮৮৩ কের টীকা ৮ খিল হবিবংশ পর্ব-_৭18” 



গর্জন ২৬১: 

রথীব কশয়াশ্ব 1! অভিক্ষিপন্নাবিদ্ তান্ কগুতে বর্ধ্য। অহ। 

দূরাৎ সিংহ্ন্ত স্তনথ! উদীরতে যত পর্জন্যঃ কৃগুতে বর্ধ্যং নতঃ | 
প্র বাত৷ বাংতি পতয়স্তি বিছ্যুত উদেবর্ধীজিহতে পিশ্বতে ম্বঃ। 

ইরা! বিশ্বন্থৈ ভূবনায় জায়তে যৎ পজন্তঃ পৃথিবীং রেতসাবতি ॥”১ 

-তিনি বুক্ষদকল নষ্ট করেন, বাক্ষদদকল বধ করেন ও বিপুল সংহার 

কার্বহবার! সমগ্র ভূবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যৎকালে গর্জনকারী পর্জন্ত পা পিষ্ট 
সংহার করেন, এমন কি নিরপরাধী ব্যক্তিও তৎকালে বারিবর্ষণকারী পর্জন্থের 
নিকট হইতে (ভয়ে) পলায়ন করেন। 

র্থী যেরূপ কশাঘাত দ্বার। অশ্বগণকে উত্তেজিত্ব করিয়া! যোদ্ধাকে নিজ 
দু্টিপথের পথিক করেন, পজন্যও সেইরপ (মেঘমকলকে অপসারিত করিয়া) 
বারিবর্ষণকারী মেঘসকলের আবিফার করেন। যখ্খকালে পর্জন্য বারিদসমূহ 
অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহবৎ (মেঘের) গর্জন দুর হইতে উদ্গত 
হয়। 

যৎকালে পর্জন্য বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী বক্ষা করেন, তখন প্রবল বাঘু বহিতে থাকে, 
চতুর্দিকে বিছ্যাৎ স্ফুরণ হয, ওষধিসমূহ অংকুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং 

গৃথিবী সমস্ত জীবের হিতগীধনে সমর্থ হয় ।২ 

অপর একটি খকে পজন্য ও বায়ুর নিকট অনুরোধ জানানে। হয়েছে জল 

প্রেরণের জন্য ।৩ এই বিবরণে পজন্যি যে স্থ্যাপ্রির বর্ধণশক্তির প্রতিরূপ তাতে 
কোন অস্পষ্টতা নেই । অথর্ববেদের ৩1৪1১৫।৪ মন্ত্রের ভান্টে ভাব্যকার মহীধর 
পজন্যি শব্দের অর্থ করেছেন, ঝুষ্ট্যাভিমানী দেব। বৃহদ্দেবতার মতে যিনি আকাশ- 

জাত রসের ( মেঘস্থিত জল ) দ্বার! পৃথিবী অধিকার করেন, তিনিই পজন্ £ 

যদ্দিমাং প্রাজ প্নত্যেকে। রসেনাম্বরজেন গাঁং। 

কালেহত্রিরোবশশ্চর্যী তেন পজগ্যমাহতুঃ ॥* 
যেহেতু আকাশজাত রস (জল) দ্বারা যথাকালে ইনি একাকী পৃথিবী 

আচ্ছন্ন করেন সেইজন্য অত্রি এবং গঁবশ খষি তাকে পজন্ত বলে থাকেন । 

ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস পর্জন্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “792 ও ৪96 88৮ 
1000 6009 021£1108] 81601509009 01 7810 01000, 6106 আা0:0 08118055 

08009 60 20880 006 09165 6096 0:981060 ০59: 1510 0910008১ 912৫ 

১ ধাখেদ--৫1৮৩।২-৪ ২ অনুবাদ--রমেশচজ্জ দত ৩ ধথেদ--৬1৪৯৬ ৪ বৃহদেবত1--৩1৩৮ 



২৬২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

00597500010 28109 আা18 6008 10610 01 6001006: 18610601776 800 

৪6000, 10078 10 1866৮ 9019 00501001087 95 6106 07015 16109 ০1 

6005 6750100675১ 

ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও পর্জন্য একই দেবতার ছই বপ। তিনি মনে 
করেন যে পজন্য ইন্দ্রের প্রাচীনতর রূপ । তীর বক্তব্য £ %[76009 18 18 770% 
00-:988010891018 60 ৪1010098 6196 চ28:180%8 78৪ 0106 (1080 17001 
18170788119 07 জা0000 109 18৪ 50092889090 10) 1869. 610099....71% 
0080800 158 6086 70871810569 ৪৪ 618 £০0 01 28109 (100100687 850. 
11617601108 01 6109 9815 &1:5809 ছি & 61009 1090 67085 1080 1098] 
10 &:002008080 5200. 10896078%] 869£9, 500 010 006 886619 000 &৪ 
5%6:100]601868.৮২ 

ডঃ দ্বাসের অন্মান যে বিশেষ তথ্যভিত্তিক, একথা স্বীকার করা যায় না। 

ইঞ্জের প্রীধান্ত খথেদে সর্বব্যাপক। পজগ্ভ একটি অপ্রধান দেবতা বললে অততযুক্তি 
হয় না। ইন্দ্রকেই প্রাচীনতর দেবতা বলে অনুমিত হয়। দেবতাদের রাজা 
দানবঘাতক মহাবীররূপে ইন্দ্র প্রশংসিত হওয়ায় তার বুষ্টিদান ক্ষমতা কিঞ্চি 
পরবর্তাকালে পজগ্ঠরূপে ভ্ভত হয়েছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত বিবেচিত হয় । 
মহাভারতে ইন্দ্র পন্যের অধিপতি।২ একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৌরাণিক 
পজন্যকে ইন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। 4৪ 15108০৭0775 19 1797.61997 
181) 18110 59---029115055 29108 00 0011] া2ণ 01008 1500..১? 

তিনি আরও লিখেছেন, “চ81:18055 ( 608 01000) 18 111 368611...]7 

1866৮ 91010 6108:9 19 700 01861006100 ১9699210008 5100 

[১51181055.১,5 

অধ্যাপক 2156109511 পজন্যকে বজবৃষ্টিগর্ত ( মেঘের বিগ্রহ এবং বুষ্টিদাতা 
দেবতারপে গ্রহণ করেছেন । [6 869108 6198: 6086 10 609 0, ড. 66 
জা০:0 19 80. 90091166159 ০01 6106 61000091106 25110 01000 8৪ 91] 8109 

020092 105089 01 1068 10628010190 61010) 6109 £০০ আ1)0 90608115 817668 
2910... 6106 09165 18 80009610095 (00120. 10910619590 আ1610, [00175 170 6106 
0191080076979 68,১7৭ 

বৃষ্টিদাতা দেবতা ইন্দ্র বা পজন্য ঘে জড় মেঘ নয়__সু্যাপি, তা আমরা! পূর্বেই 
দেখেছি। পুরাণে-কাব্যে পজন্য নামে কোন পৃথক দেবতার অস্তিত্বই নেই। 
ইন্দ্রের নাম বা! বিশেষণরূপেই পর্জন্যশব পরবর্তাকালে ব্যবহৃত হয়েছে । 

১:0855৫$০ ০010:--9986 62 ২ চ২৪৬৬০$০ 081642৩+ 798৩ 62 

৩ মহাঃ শাস্তিপর্ব--১২১৩৭-৩১ ৪ 8:9০ 71505010895. আ, চ70251/8, 9866 126 

€ ৩৫০ 255191085---988 84 



ত্ব্া-বিশ্বকমণ-প্রজাপতি 

«79 (5৪৮1) 1৪ 00999198618] 8:012)690৮৯ 608 ০19৪7 ০? 81১9 

10705. 7৩19 £91061511% 9010000889101760 ১5 609 ৪০৫৪ 6০ 00110. 

(2917 9919098 900. 185 ০006 61091 8%1:09108.+১ _ পৌরাণিক ত্টা সম্পর্কে 

এই মন্তব্য অযথার্থ নয়। পুরাণের তৃষ্টা ও বিশ্বকর্মা একই দেবতা । 

ত্ষ্টা দেবতাদের শিল্পী । তিনি ইন্দ্রের বঙ্জ নির্মাণ করেছিলেন ; সেই বজ্জদ্বার! 
ইন্্র বৃত্রবধ করেছিলেন । 

“তুষ্টাশ্মৈ বরং স্বর্ষং ততক্ষ ।”২-_ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য স্থদূরপাতী বজ নির্মাণ 

করিয়াছিলেন ।৩ 

“তক্ষত্বষ্টা বজং পুরুহৃতং ছ্যমংত ।”* -_ত্বষ্টী তোমার দীপ্চিমান বজ্র নির্মাণ 

করিয়াছেন । | 
অন্ম ইছু ত্ষ্টা তক্ষদত্ঞং স্বপ্তমং স্বর্যং রূণায় । 

ৃরশত চিদ্দিদগ্যেন মর্ম তুজরীশানস্তজতা৷ ফিধেয়াঃ | 
ত্ষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্মা ও স্ুপ্রেরণীয় বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, 

এশ্বর্যবান ও অপরিমিত বলবান ইন্দ্র শক্রবিনাশে উদ্ধত হইয়! সেই হননকারী 
ব্তদারা বৃত্রের মর্মভেদ করিয়াছিলেন |", 

“অধ ত্বষ্টী তে মহ উগ্র বজ্রং সহম্তভৃষ্টিং ববৃতচ্ছতাশ্রিম্।” 
-_ত্্। তোমার (ইন্দ্রের) জন্য সহশরধার ও শতপর্ব বঙ্জ নির্মাণ করিয়াছিলেন ।৯ 

মহাভারতে তুষ্টা বজ্ঞ নির্মাতা ।১* কর্মকুশল তষ্টা ব্রহ্ষণম্পতির লৌহ কুঠার 
তীক্ষাগ্র করে তুলেছিলেন, দেবতাদের পানপাত্রও নির্মাণ করেছিলেন । 

ত্ষ্টা মায় বেদপসামপন্তমে বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শংতম]। 

শিশীতে নৃনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রদ্মণম্পতিঃ ॥১১ 

_তষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কগ্রিষ্ঠ। তিনি অতি সুন্দর 
পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্ত প্রস্তত করিয়াছেন, তিনি তাহার শিল্প জানেন। 

১ 91০৪০ [56159 2120. 17658861205 ০৫ 179018- 7১, 01)020985, 0966 52 

২ খধখেদ--১।৩২২ ৩ অন্ুবাদ- রমেশচজ দত ৪ খথেদ-_-৫1৩২।৪ 

& অনুবাদ--তদেব ৬ খশ্বেদ_-১1৬১।৬, অধর্ব-_২০।৪1৩৫৬ ৭ অনুবাদ--তদেব 

৮ খধাখেদ--৬1১৭।১০ » জনুবাদ--তদেব ১৭ মহীাঠ বনপর্ব ১০০ অঃ 

১১ ধরণ্বেদ- ১০৫৩৭ 



২৬৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

তিনি উত্তম লৌহ নিশ্সিত কুঠার 'শানিত করেন। তন্দাবা ব্রহ্ষণম্পতি পাত্র 
নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠট ছেদন করেন ।১ 

ত্ষ্টা-নিমিত চমস (কানের পানপাত্র) ষ্টার শিষ্য খতৃগণ চারভাগে বিভক্ত 

করেছিলেন । | 
উত ত্যং চমসং নবং স্ুর্দেবস্ত নিষ্কৃতং 

অক চতুরঃ পুনঃ ॥2 

_ ত্বষ্টা দেবের নিমিত নৃতন সেই চমস (সোমাধার কাটপাত্র) (তব শিষ্য খভুগণ) 
চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন ।৩ 

ষ্টার হাতে ছুতারের লৌহুময় বাশী (বাইশ) £ 
বানীমেকে৷ বিভতি হস্ত আসীমন্তদেবৈ: মেধিরঃ ॥ঃ 

-_-দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান (ত্রষ্টা) লৌহময় কুঠাঁর (বাঁশী__বাইশ) 
হস্তে ধারণ করিতেছেন ।€. 

ষ্টার পুত্রের নাম বিশ্বরূপ বা ত্রিশিরা। ইন্দ্র তাকে হত্যা করেছিলেন ।৬ 

স্টার স্বরূপ- দেবশিল্লী, দেবাস্রনির্মাতা, ত্রিশিরাজনক- ত্ষ্টার হ্বরূপ কি? 
নিরুক্তকার বলেন যে ত্বষ্টা মধ্যস্থান দেবতা_"মাধ্যমিকত্ষ্টেত্যাহ্মধ্যমে চ 

সমায়াত:1”: নিঘণ্ট,তে (৫1৪) তষ্টা মধ্যমস্থানস্থিত দেবতারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। 
স্থতরাং নিরুক্তকারগণের অভিমত এই যে, ত্ষ্টা মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ প্রদেশের 

দেবতা ; __স্ৃতরাং'বিদ্যুৎ বা বামু। অস্তরীক্ষস্থিত বিদ্যুৎ অগ্নির একটি রূপমাত্র। 

বাস্তবিক খখ্েদে তৃষ্টাী কখনও সুর্ধ, কখনও অগ্রিরূপে বণিত হয়েছেন । মহাভারত 
ও পুরাণে 'তুষ্টা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ।* মহাভারতের বনপর্বে (৩য় অঃ) 

সূর্যের একনাম ত্ষ্টা। খখেদে একাধিক স্থানে তুষ্টা সবিত। ও বিশ্বদূপ নামে 
আখ্যাত হয়েছেন । 

দেবস্বষ্টা সবিত। বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান । 
ইম] চ বিশ্বা ভুবনান্তশ্) মহদ্দেবানামস্থ্রত্বমেকম্ ॥৯ 

সকলের প্রেরক (সবিতা) নানাবিধরূপ বিশিষ্ট (বিশ্বরূপ) ত্ষদেব বন্ুপ্রকারে 
পুত্র উৎপাঁদন করেন ও পালন কবেন। এই সমস্ত ভবন তাহার দেবগণের 
মহৎ বল একই ।১০ 

১ অন্বাদ- রমেশচন্ত্র দত্ত ২ ধথেদ--১।২*৬ ৩ অনুবাদ--তদেব ৪ ধরেন ৬২৯২ 
€ অন্ুবাদ--তদেষ ৬ বর্েদ---১০1৮।৯ + ২1১১1১৯ ৭ নিরত্ত--৮1১৪।৩ 

৮ এই গ্রন্থের অদিতি ও আদিত্য-_পৃঃ ১৪৩-৪৬ ভ্ষ্টবা ৯ খাখেদ--৩৫৫1১, 
” », ১* অন্গবাদ--রমেশচজ্ দত 



' তুষটা-বিশ্বকর্মাগ্রজাপতি ২৬৫ 

এই খক্টির অপর একটি অনুবাদ £ 

দেব তৃষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্িপ্রদানের দ্বারা ৮ 
যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি, নিখিল উদ্দকরাশি তাহার অধীন, দেবগণের- 
মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় প্রজাবান্।; 

যাস্ক খকটির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে-_«দেব স্ব সবিতা সর্বরূপঃ পোষক£. 

প্রজা রসাহ্ুপ্রদানেন বহুধা চেম। জনয়ভীমানি চ সর্বাণি ভূতানি উদকানি 

মহচ্চান্মৈ দেবানামন্থ্রত্বমেকং প্রজ্ঞাবত্বং বানবত্বং বাপি বা1।”২ --দেব সবিতা ত্ষ্টা 

সর্বরূপের পোষক, বৃষ্টি প্রধানের দ্বারা এই সমস্ত জীব বিচিত্ররূপে হ্যতি করে 

থাকেন, উদকসমূহ তারই | এই মহান্ দেবের মধ্যেই অন্রত্ব অর্থাৎ প্রজ্ঞাবন্ব- 

বা প্রাণবত্ব বর্তমান । 

খণ্েদে আর একস্থানে বল। হয়েছে ঃ 

গর্ভে সু নৌ জনিতা দংপতী কর্দেবন্ষ্টা সবিদ্া বিশ্বরপঃ | 
নকিরস্ত প্র মিনংতি ব্রতানি বেদ নাবস্ত পৃথিবী উত চ্চোঁঃ ॥৩ 

_ নির্মাণকর্তা (পিতা-_-জনিতা) ও প্রপবিত। (ক্লবিত1) ও বিশ্বরূপ দেব ত্বষ্টা 

আমাদিগকে গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্ীপপুরুষব করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় 
অন্তথা করিতে কাহারো সাধ্য নাই, আমাদের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ 
উভয়েই জানেন ।* 

লক্ষণীয় এই যে ষ্টার পুত্র কেবল বিশ্বরূপ নন, ত্ষ্টা নিজেও বিশ্বরূপ । 
ইহ, ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে | 

অস্মাকন্ত কেবলম্ ॥" 

শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ রূপসম্পন্ন (বিশ্বরূপ) ত্বষ্টাকে এই যজ্ঞে আহবান করিতেছি ৯ 

তিনি কেবল আমাদের পক্ষেই থাকুন ।* 
সায়নের মতে ত্রষ্ঠা এখানে অগ্নি_“ত্ষ্টারং তষ্টনামকমগ্িমিহ কম গুপহবয়ে ।” 
খথেদের একস্থানে ম্পষ্টভাবেই অগ্নিকে ত্বষ্টা বলা হয়েছে,_--তবমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে 

সববীর্যং ।+-_ হে অগ্নি, তুমি ত্ষ্টা হয়ে স্ুবীর্য প্রদান করে থাক। 
তষ্টা স্থিকর্তা,_সর্ব জীব ও জগতের শ্রষ্টী,_তিনি গর্ভস্থ "শিশুর রূপকর্তা, 

--তিনি বিশ্বেরও বূপকর্তা । 

১ অনুবাদ- _অমরেশ্বর ঠাকুর ২ নিরুক্ত-১০।৩৪।২ ৩ খধখেদ--১1১০।৫ 
৪ অনুবাদ- _রমেশচন্ত্র দত্ত ৫ খখেদ--১।১৩১* ৬ অনুবাদ--রমেশচন্ দত্ত 
৭ খার্েদ--২।১।৫ 



২৬৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

য ইমে গ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রপৈরপিংশস্ুবনানি বিশ্বা । 

তমস্ক হোতরিক্ষিতো যজীয়ান্ দেব স্বষ্ঠীর মিহযক্ষি বিদ্বান্ ॥১ 
_থে ত্বকী (অগ্নি, বনম্পতি ওষধি প্রভৃতির) হৃষ্টির কারণভূত ছ্যলোক ও 

পৃথিবীকে রূপময় করে স্থ্টি করেছেন এবং বিশ্বভৃবনকে বূপময় করেছেন, হে হোতা, 
যজ্ঞ সম্পাদক এবং বিজ্ঞ তুমি সেই তৃষ্টার উদ্দেস্টে হজ্জ কর । 

তবষ্টা রূপাণি হি প্রতুঃ পশূন্ বিশ্বান্থসমানজে । 
তেষাং ন ক্ষাতিমা যজ ॥২ 

__(অগ্রিরূপ) ত্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশ্তগণের রূপ ব্যপ্ধ করেন । 

হেত্বষ্টী! আমাদিগকে অধিক পরিমাণে পঞ্ত প্রদান কর ।৩ 

সর্বজগতের নির্মাতা ত্ুষ্টা অগ্রিবও জন্মদাতা-_“তষ্টা যং তব! স্বজনিমা জজান |” 

__যিনি উত্তম নির্মাণ করিতে পাবেন, সেই ত্বষ্ঠা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন । 

তুষ্ট পশুদের মধ্যে স্্রী-পুরুষভেদে মিথুন স্যার করেন ; “তষ্টা বৈ পশূনাং 
রূপকৃত্তেনৈব পশূনাং রূপমাত্বনধত্তে ৷” 
_ ত্থষ্টা পশুদের মিথুনের বূপকঙ্ডা, তিনি নিজেই পশুদের বূপধারণ কবেন। 

্বষ্টা বৈ পশুনাং মিখুনানাং প্রজনয়িতা |" 

্ষ্টা বীরং দেবকামং জজান তু্টুরর্রবা জায়ত আত্তরশ্বঃ | 
্ষ্টরেদং বিশ্বং ভূবনং জজাঁন বহোঃ কর্তারমিহ যক্ষি হোত: ॥৮ 

__তৃষ্টা দেব্ভক্ত বীরপুত্র হৃষ্টি করেন, দ্রুতগমনশীল অশ্ব ত্বষ্টার নিকট 

হতেই উৎপন্ন হয়। ত্রষ্টা এই সমস্ত বিশ্বৃবন কৃষ্টি করেছেন, হে হোতা, বহুকর্মের 

কর্তা তষ্টার় উদ্দেশ্টে যাগ কর । 
ষ্টার যে পরিচয় উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিতে আছে, তাতে তাকে স্র্য ও অগ্নি ভিন্ন 

অন্য কিছু ভাবাই যায় না। শাকপুণি নামক নিরুক্তকারের মতে তৃষ্টা অগ্নিকে 

বোবায় _“অগ্নিঝিতি শাকপুণিঃ” 1৯ যাক্ক ত্ষ্টা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে 

লিখেছেন, “ত্বষ্টা তুর্ণমস্্র.ত ইতি নৈরুক্তাঃ ৷ তিষের্বা স্তাদ্দীন্তিমর্মণন্বক্ষতের্বা শ্যাৎ 
করোতিকর্মণঃ1”১৭ --(১) তুর্ণ শব পূর্বক ব্যান্তার্থক *অশও ধাতু হইতে (২) অথবা 

১ খখেদ--১০।১১০।৯; গুরু যজুও-২৯।৩৪ ২ খখেদ--১।১৮৮৯ ৩ অন্ুবাদ- রমেশচন্ত্র দত্ত 

৪ খখেদ--১০।২।৭ ৫ অনুবাদ রমেশচজা দত 

৬ কৃষষজুর্বেদ-_ ১1১৭1 ৭ কৃষ্জুর্ধেদ-__২২।১।৮ 

৮ শুর যু » নিরুভ্ত--৮1১৪1৪ ১ নিরুত্ত--৮/১৩1৩ প্র 



স্ব্টা-বিশ্বকর্মা-প্রজাপতি ২৬৭ - 

দীত্যর্থক ত্বিষ, ধাতু হইতে অথবা! (৩) করণার্থক “ত্বক্ষ” ধাতু হইতে "তব, শবের 
নিষ্পত্তি; হষ্টা ব্যার্ধব্য বস্ত শীত্্ ব্যাগ্ধ করেন, তষ্টা দীপ্তি পাইয়া থাকেন, ত্ষ্টা 
শুদ্ধযাদিক্রিয়! সম্পাদন কেন ।”১ 

প্রদীপ্ত সর্বব্যাপ্ত অথবা সর্বশ্তদ্ধিকারক অগ্নিই যে তৃষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। খণ্েদের অপর একটি মন্ত্র থেকেও ত্বষ্টার অগ্রিন্বরপত্ সুপ্রকট হয়ে ওঠে । 

আবিষ্ট্ো বর্ধতে চারুরান্ জিন্ধানামুরধব; ন্বযশা! উপস্থে। 
উভে ু্টধিভ্যতু ঁয়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে ॥২ 

__কুটিল (মেঘের জলের) পার্খ্দেশে যশন্বী (অগ্নি) উত্বে” জলিয়! শোভনীয় 
দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি দীপ্তি সহিত উৎপন্ন হইলে 
উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেব৷ 

করেন ।৩ 

এই খক্টিকে নিরুক্তকারের ব্যাখান্ুসারে বিঙ্গেষণ করে পণ্ডিত অমবেশ্বর 

ঠাকুর লিখেছেন, “ত্বষ্ট। জ্যোতি বিস্তার করেন, তষ্টা চলনম্বভাব, ত্বষ্টা উ্ধ্বজ্লন, 
বষ্টা সমদর্শী,_ কুটিলচেতা মনুম্তগণের মধ্যেও বৈষম্মাবোধ রহিত হইয়া যজ্ঞাি 
ক্রিয়াসমূহে ব্বস্থানে (কাষ্টমধ্যে) থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন । তীহাকে বধিত দেখিয়া 
গ্যাবাপৃথিবী (অথবা অহোরাত্র অথবা অরণিছ্য়) নিজ নিজ বিনাশাশংকায় ভীতি- 
গ্রস্ত হয় এবং অভিমুখে আসিয়া স্ব স্ব অধিকার অস্ক্যায়ী উপকার সাধন পূর্বক 
পরিচারকরূপে তীহার সেবা করে। এই খকে ত্বষ্টী অগ্নি বলিয়াই প্রতীত 

হইতেছেন ।”* 
শতপথ ব্রাঙ্মণে ত্ষ্টা অগ্নিরূপে সমস্ত জগতের রূপকরতা : তত এতৎ স্বষ্টা 

পুনরাধেয়ং দদর্শ। তদাদধে তেনাগ্নে: প্রিয়. ধামোপজগাম লোহম্মা উভয়ানি 
রূপাণি প্রতিনি:সসজ যানি চ গ্রাম্যানি যানি চারপ্যানি তম্মাদান্স্্রীণি বৈ 
রপাণীতি স্টৃহ্যেব সবং রূপমুপ হ স্বেবান্তাঃ প্রজাঃ যাবৎ সো যাঁবৎ স ইব তিষ্্তে ॥৭ 
__ত্বষ্টা আধেয় (যজ্ঞ সামগ্রী) দর্শন করলেন, তখন অগ্রি আধান করলেন, তার 
দার! অগ্নির প্রিয়ধামে গমন করলেন । তিনি গ্রাম্য এবং আরণ্য উভয়রূপ হৃত্ি 

করলেন । সেইজন্য বল! হয়, সকলরূপই ত্বষ্টাসম্বদ্ধীয়, তষ্টারই সকল রূপ, সকল 

প্রজা তাকে ব্যাঞ্ধ করেই বর্তমান আছেন । 

১ অন্ুবাদ--অমরেশর ঠাকুর ২ খখেদ-_-১।৯৫।৫ ৩ অনুবাদ--রমেশচন্র দত 

৪ নিরুত্ত (ক. বি. )--পৃঃ ৯৭৭ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ--২২।১৪ 



২৬৮. হিন্দুদের দেবদেবী : উন্তব ও ক্রসবিকাশ 

বৃহদ্দেবতাও ত্বষ্টীকে অগ্নিরূপেই বর্ণনা করেছেন £ 
ত্ষ্টা তু য! সোহয়মেব পািবোহগ্িরিতি শ্রুতি | 
পাধিবস্থান্ত বর স্থ্যঃ কন্পৃক্ চাতবেষু চ॥ 
তিষিতঃ হুষ্টুতো বা স্যাৎ তুর্ণমন্্র'বতী বা। 
কর্মন্থ ত্বরণাং বেত্তি তেন নামৈতদক্ন «তে ॥+ 

--শ্রুতি অনুসারে যিনি পাথিব অগ্নি, তিনিই ত্ষ্টা, পাথিব অগ্নির তেজ, 
খতুসমূহে যার প্রকাশ । ত্বিষিত (কিরণময়) সুট্ত (সম্যক স্তত) অথবা শীন্ত 

চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে অথব! ক্রুত ম্বকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়,_ এইজন্থ ত্বষ্টা নাঁম। 
ত্ষ্টা পাধিব অগ্রি হয়েও যখন খতু ও দিকৃসমূহ ব্যাপ্ত করেন, তখন তিনি 

ছ্যলোকাগ্নি বা সুধের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। 

সায়নাচার্য ১২০।৬ খকের ভাঙ্ত্ে ত্বষ্টা সম্পর্কে বলেছেন “দেব সম্বন্ধী তক্ষণ 
ব্যাপার" দেবতাদের সম্দ্ধীয় শিল্পকর্ম (ছুতারের কাজ) এবং ১।৬১।৬ খকের 

ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “তৃষ্টা বিশ্বকর্মী।” ত্বষ্টী দেবশিল্পী হলেও বিশ্বকর্মীর সঙ্গে 
তার অভিন্ভতা পৌরাণিক যুগে । বৈদিক ত্বষ্টা অগ্নি অথবা সুর্ঘ ; অন্যভাবে 
হুর্ধ ও অগ্নির সমবায়--ন্ুধাগ্রিরপী তেজশক্তি। তাই তিনি কখনও স্থ্য, কখনও 

অগ্নি। বৃহদ্দেবতায় ত্বষ্টা দ্বাদশ বিষণ বা দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম।২ কৌশিক 
সৃত্রে তৃষ্টা ও সবিতা একই দেবতা । মহাভারত ও ভাগবতে তষ্টা সবিতার 
ৃত্ন্তররূপে স্বীকৃত হয়েছেন। 

বিভিন্ন পাশ্চাত্য পগ্ডিতও ত্ুষ্টাকে সুর্য বলে গ্রহণ করেছেন। “& 0007 
6)7009805 61086 009 (055965) 20682066009 9010. 0701016028006 0019৪ 

[07008 95119 167 6086 79868 29198915689 610৪ 907) €0 108 

ড0:008019, 1500 716 79857051010) 9৪ & €00 ০ 0108 5889, 89105 

8190 00108910978 13870 £,:901%7 0616.+৩ 
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তুষ্টা-বিশ্বকর্মী-প্রজাপতি ২৬৯ 

সুর্ধান্জিরূপী ত্বষ্টা প্রকৃতই বিশ্বকর্মা বিশ্বশর্টা । শ্রীমদ্ভাগবতে ইনু কর্তৃক 
বিশ্বরূপ নিহত হলে বিশ্ব্ূপের পিতা তৃষ্টা ইন্দ্রহত্য। কামনায় বুত্রকে সৃষ্টি করে- 
ছিলেন ধজ্ঞান্নি থেকেঃ এবং বিশ্বকর্মা দধীচির অস্থি দিয়ে বঙ্জ নির্মাণ 

করেছিলেন । 

অথেন্দ্রো বজমুদ্যম্য নিগ্রিতং বিশ্বকর্মণ] | 
মূনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তে৷ ভগবস্তেজসান্বিতঃ ॥২ 

এখানে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা পৃথক্ ব্যক্তি । কিন্তু মার্কতেয়পুত্রাণে (১০৬ আঃ) 

বিশ্বকর্ম! ও ত্ৃষ্টা অভিন্ন । বিশ্বকর্মা হুর্ষের তেজ হাম করে সহনক্ষম করেছিলেন । 

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শনৈঃ শনৈঃ ।৩ 
মহাভারতে দেখ। যায়, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম৷ হুন্দ-উপস্থন্দ বধের নিমিত্ত 

সর্বসৌন্দর্ সমবায়ে তিলোত্বম। নির্মাণ করেছিলেন । 
ৃষ্্ী চ বিশ্বকর্মাণং বাদিদেশ পিচ্চামহঃ | 
হজ্যতাং প্রার্থনীয়ৈকা প্রমদেত্ঠি মহা'তপাঃ ॥ 
পিতামহং নমস্বৃত্য তদ্বাক্যম্তিনন্দ্য চ। 
নির্ষমে যোধিতং দিব্যাং চিন্তিত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ 

আচার্য যৌগেশচন্দ্র রায়ের মতেও তৃষ্টা ও বিশ্বকর্মী অভিন্ন । আচার্য রায় 

যদ্দিও ত্বষ্টী বা বিশ্বকর্মীকে একটি নক্ষত্র বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন, তথাপি তাঁর 

বক্তব্য থেকে ত্বষ্টাকে সূর্ধ বলে গ্রহণ করতেও অস্থবিধা হয় না । তিনি লিখেছেন, 

“দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনে দিবা ১৪ ঘণ্টা, রাত্রি ১০ ঘণ্টা। মধ্যাহৃকালে ববি 
খ-মধ্য হইতে মাত্র ৮” অংশ দক্ষিণে থাঁকেন। তখনও প্রাণী ও উত্তিদ্কুল গ্রীক্ম- 
তাপে অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃষ্টি হইলে তাহারা আবার জাগিয়৷ ওঠে । বৃক্ষ- 

লতাদিতে নৃতন পল্পৰ উদ্গত হয়। তৃণশূন্য ভূমি তৃণাচ্ছাদদিত হয়। অশ্ব গবাদি 
পল তৃণ খাইয়া! পুষ্ট হয়। কৃষিক্ষেত্রে শন্ত জন্মিতে থাকে। তষ্টা এই সকল 

লক্ষণের কর্তা বিবেচিত হইয়াছেন । এই হেতু তিনি বিশ্বকর্মা |” 
ত্বষ্টার এই বিবরণ বুষ্টিদাতা রূপশ্রষ্টা তুর্ষের কথাই মনে পড়ায় । পুরাণে 

্বষটা ঘ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ১ তিনি ফাল্গুন মাসের আদিত্য--*ত্বষ্টা তপতি 
ফাল্গ্রনে ।”৬ 

১ ভাগবত, ৬ সন্ধে, ৯২ অ ২ ভাগবত--৬।১০।১৩ ৩ মার্কগুপুরাণ---১৬ জঃ 
৪ মহাভারত, আদিপর্ব-স২১১।১১-১২ € বেঘের দেবত। ও কৃটিকাল--পৃঃ ১০৭ 

৬ হ্যন্বপুয়াণ, প্রভা সখড--১০ ১1৬৫ 



২৭০ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

খখেদের দশম মণ্ডলে ছুটি হুক্তে বিশ্বকর্মীর প্ততি আছে। বিশ্বকর্মা বিশ্বতৃবনে 
যজ্ঞ করেন, তিনি হোতা, খধি, তিনি আমাদের পিতা-_-“ য ইম! বিশ্বাভৃষনানি 
জ্হবদৃষিহোত। গ্যসীদৎ পিতা! নঃ।”১ 

বিশ্বকর্ম! বিশ্বচক্ষু ভূমি স্থষ্টি করেছেনঃ মহত্বের দ্বারা আকাশকে বিভভৃত 
করেছেন ; “যতো ভূমিং জনয়ন্ বি গ্যামৌর্ণোন্সমহিনা বিশ্বচক্ষাঃ |” 

তিনিই সহত্রশীর্া৷ বিরাটপুরুষ-_ সর্বত্রই তীর মুখ, চক্ষু, বাহু ও পদ--আকাশ 
ও পৃথিবীর অষ্টা তিনি। 

বিশ্বতশ্চক্ষ্রুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতম্পাৎ। 

সং"বাহুভ্যাং ধমতি সং পতক্ৈর্যাবাভূমী জনয়ন্দেৰ একঃ ॥৩ 
-_সেই এক প্রভূ, তাহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে 

হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, 
তাহাতে বৃহৎ ছ্যুলোক ও ভুলোক রচিত হয় ।* 

তিনিই বাচম্পতি বা বাক্যের অধিপতি ।ৎ তিনি নিজে বৃহৎ, তাঁয় মন বৃহৎ, 
তিনি সব কিছুই নির্মাণ করেন, ধারণ করেন এবং দর্শন করেন । 

বিশ্বকর্মা! বিমনা আছিহায়! ধাতা বিধাতা পয়মৌত সংদৃক্ 1 
__বিশ্বকর্ম! ষিনি, তীহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বুহৎ, তিনি নির্মীণ করেন, 

ধারণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবেলোকন করেন।” 

যো! নঃ পিতা! জনিতা৷ যো৷ বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা । 

যে৷ দেবানাং নামধা এক এব তথ সংগ্রশ্বৎ ভূবন। যাংত্যন্া ॥৮ 

যিনি আমাদিগের জন্মদাত৷ পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বতুবনের সকল 
ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র 'অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্ত 

তাবৎ ভূবনের লোক তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয় ।৯ 

তিনি জন্মরহিত অজ, জলের গভে” তিনিই বর্তমান ছিলেন, দেবগণ তাতেই 
মিলিত হন, তারই নাভিতে বিশ্বভুবন বিরাজমান । 

তমিদ্গর্ প্রথমং দখ আপে! যন্ত্র দেবাঃ সমচ্ছংতবিশ্বে ॥ 

অজন্ত নাভাবধ্যেকমপিতং যন্মিদবিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥১ " 

১ খখেদ--১০।৮১।২ ২ ধরেদ--১০।৮১।২ ৩ ধঙ্গেদ--১০।৮১।৩ 

৪ অনুবাদ- -রষেষ্চজ্ দত্ত ৫ খথেদ-_১০।৮১।৭ ৬ এ --১০৮হার 

৭. এ _-রমেশচন্ত্র দত্ত - ৮ এ ১০৮২৩ ৬ আনুঃ--তদেষ ১৭ খথেদ--১০1৮২৬ 



্বষ্টা-বিশ্বকর্মা-প্রজাপতি ২৭১ 

এই বর্ণনীয় বিশ্বকর্ম। সর্বদ্রষ্টী সর্বনিয়স্তা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্রহ্ম । 

কষ্ণঘভূর্বেদেও বিশ্বকর্মাকে একই রূপে দেখতে পাই £ 
যদী ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা বিষ্ভামৌর্োন্সহিনাবিশ্বচক্ষাঃ ॥+ 

_-বিশ্বচক্ষু অর্থাৎ সর্বতরষ্টা বিশ্বকর্মা ভূমি নির্মাণ করে স্বকীয় মহিমা (তেজ) 
ছারা ভূলোক এবং ছ্যুলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন। 

অথর্ববেদে বিশ্বকর্মা ইন্দ্র এবং সুর্যের উপরে £ 

ত্বমিজ্রাভিভূরসি ত্বং স্্যমরোচয়ঃ 
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবে৷ মহা অসি।২ 

__বিশ্বকর্মা বিশ্বদেব, তুমি মহান্, তুমি ইন্ত্রকে অভিভূত করেছ, তুমি সূর্যকে 
প্রকাশত করেছ । 

বিশ্বকর্মার এই বিবরণ যদিও সর্বানিয়স্তা এক মছান্ ঈশ্ববের প্রতীতি জন্মায়, 
তথাপি ইনি যে স্র্যরূপী সর্বব্যাপী সর্বন্রষ্টী তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই । যাকস্ক 

বলেছেন, “বিশ্বকর্মা সর্বস্ কর্তা |” ডঃ অবিনাশচজ্জ্র দাস বলেছেন যে খখেদের 

বিরাট পুরুধই বিশ্বকর্মা | 41119 00৮08% ০0৮ 6008 90019209 10158709 7991708 
১0৯২ &190 2282080 ৬1৪58180081) 0 6106 0:9860:,৮৩ 

শুরু যজুবেদে বিশ্বকর্মীকে দক্ষিণা বলা হয়েছে ।৪ দক্ষিণ শবের অর্থ প্রসন্ন । 

খধি বিশ্বত্রষ্টা বিশ্বকর্ম।র গ্রসন্গতা কামনা করেছেন । যজ্ঞাগ্রির একটি নাম 

দক্ষিণাগ্রি। আচাধ মহীধব্ের ভান্কে দক্ষিণ। বিশ্বকর্মা বায়ু। তিনি লিখেছেন, 

“বিশ্ব করোতি সর্বং হুজতীতি বিশ্বকর্ম! বায়ুরয়ং দক্ষিণা, দক্ষিণন্তাং দিশি আর্া- 

বাৎ ভুয়ো! বাতি ।” 

_ সমস্ত বিশ্ব হ্থত্টি করেন বলেই বিশ্বকর্মা বায়ু আর্ধাবর্তের দক্ষিণ দিক থেকে 

প্রবাহিত হন। 

বায়ুকে বিশ্বের নিয়স্তা হিসাবে স্বীকার করলেও বায়ু যে সুযাগ্সিরই সৃষ্টি অথবা 
রূপভেদ্দ অথবা স্ধাগ্নি নিয়ন্ত্রিত তাতে সংশয় নেই । খর্ধেদের একটি খকে স্পষ্ট 

ভাবে বিশ্বকর্মীকে সবিতা বল। হয়েছে । 

বিভ্রাজঞ্জোতিষ ম্বরগচ্ছো! রোচনং দিবঃ | 

যেনেমা বিশ্ব! ভূবনান্তাভৃতা৷ বিশ্বকর্ষন! বিশ্বদেব্যাবতা ॥ 

১ কৃষঃ বজুবেদ-_8151৩।২ ২ অধথর্ববেদ--২০।৫।৬২ ৩ চ২৪৩৩৫১০ ০070:6--৮98£ 4279 

৪ শুর যজুবেদ _- ১৩৫৫ & খাঙ্েদ--১1১৭০1৪ . 



২৭২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

__হে তূর্য, তুমি জ্যোতির দ্বারা শোভমাঁন হয়ে ছ্যুলোকে প্রকাশিত হও, 
স্বলোকে গমন কর, সকল কর্ম সম্পাদক (বিশ্বকর্মা) সকল দেবধজ্ঞকারী তোমার 
€তেজে বিশ্বতৃবন অধিষ্িত। 

বিশ্বকর্ম৷ যে মূলতঃ হুর্য, একথ দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিতই ম্বীকার করেন। 

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল লিখেছেন, “[% 888008 11815 60086 67৪ আা0৫ আ৪৪ 
৪৮-$89 8668012608৪ ৪2 91016066 0201985 60 6109 3010 £005» 02 10 

1969৮ 2169010 1087100 10908080308 ০01 608 8100086 ৪510010502008 

10810068 81580 60 009 £০৫.+১: 

আর একজন পণ্ডিত লিখেছেন, “018 08106986008 6০ 1089 19692 

01168108115 ৪0908609601 9,205 00৮91101 £00১ &৪ ০01 11001 ৪100 9015, 

106 10. 600789 01 61109 18 08089 6০ 09816106866 ৪) 09280011086100 01 

075 07886158008. [0 6018 01081909697 ড185%82082 ভ5৪৪ 6109 

47956 87010169096 01 6709 0101597:89.... 

হে 605 8010 500 00:8010 09:200. 19588800081) 1৪ 80598690 

আআ?) 606 [00781৪ 8200 00098901708 9010 158,8৮ ৪00. 1৪ 80009- 

81107565৪80 08%1190. 179 15 1006 001 628 £86 ৪1091016996, 1006 6199 

, £6087%] 8:61699: 0£ 6108 £028 9100. 1087091 01 610817 981)088,৮২ 

এই মন্তব্যে বিশ্বকর্মীর স্বরূপ ও বূপবিবর্তনের যে সত্য বিশ্লেষিত হয়েছে তাকে 

অযৌক্তিক বলা চলে না। বেদে তৃষ্টা ও বিশ্বকর্ম! স্বতন্ত্র দেবতা! হিসাবে স্বতন্ত্র 
গুণকর্ষের অধিকারী হলেও মুলত: এবং স্বরূপতঃ স্ুধীগ্নি হওয়ায় একই দেবতা । 
পরে পৌরাণিক যুগে একই দেবতার দু'টি পৃথক্ গুণ বা পৃথক কর্ম একত্রিত 
হয়ে এক দেঁবতায় পরিণত হয়েছেন । 

সুর্যের যেমন সপ্চরশ্মি, বিশ্বকর্মারও সপ্তরশ্মি। “যত্রা সপ্তঝষীন্ পর 

একমাহুঃ ৷” 

এই খক্মস্ত্রটর ভাষ্য প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, “্যত্রৈতানি সঞ্চ খষণানি 
জ্যোতীংষি তেভ্যঃ পর আদিত্যঃ তত্র্েতশ্মিন্নেকং তবস্তি।” যাক্কের মতে খষি 

শব্দের অর্থ জ্যোতি বা রশ্মি । সুতরাং যাক্কের মতাহুসারে এই মন্ত্রাংশটিব অর্থ : 
বিশ্বকর্মার সপ্তরশ্ি, তাদের অধিদেবতা আদিত্য এক হয়ে (আদ্দিত্যমগ্লে) 
অবস্থান করেন। 

১ ৬৪৫০ ১5 ৮2,০1০৪5 

২ (01856$০81 [01568020825 9£ 1285805 215 0১০1০৪১৮010 0০0%8009 988৬ 20 

ও খণ্থেখ -১০৮২২, গুরুবনূর্বেদ--১৭।২৬ 

রি তাত ৪ সস 



স্বষটা-বিশ্বকর্মা-প্রাপতি ২৭৩, 

বৃহচ্দেবতার মতে বিশ্বকর্ম! বর্ষাকালীন স্থর্ঘ £ 

নিদদাঘমাসাতিগষে যদূতে নাবতি ক্ষিতিম্। 
বিশ্বস্ত জনয়ন্ কর্ম বিশ্বকর্মেষ তেন সঃ 0১ 

_-গ্রীম্মমাস অকিক্রাস্ত হলে যিনি ছাড়া পৃথিবী রক্ষিত হয় না, যিনি বিশ্বের 
কর্ম (কুষিকর্ম) হি করেন, তাঁকেই বিশ্বকর্ম[ বল! হয় । 

এইজন্যই কি বর্ধাপগমে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন ভাত্র সংক্রাস্তিতে হয়ে 
থাকে ? লক্ষণীয় এই যে ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্রধবজপৃজাও ভাব্রমাসেই বিহিত। 
বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। বিশ্বকর্মাও বর্যাব দেবতা । সেইজন্য সম্ভবত: ইন্দ্রের বাহুন 

হ্তী__এয়াবত (মূলতঃ হস্তীসদৃশ মেঘ) বিশ্বকর্মারও বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে । 

কূর্মপুবাণে বুর্ধের সপ্তরশ্থির অন্যতম বিশ্বকর্মা ॥২ | 

বিশ্বকর্ম। স্বরূপতঃ ূর্যাপ্জি তথা ইন্দ্র বা ত্বষ্টার থেকে ভিন্ন নন । বৈদিক বিশ্বকর্মা 
সবনিয়ন্ত] সু্ধাগির্ূপী চিৎশক্তি হলেও মহাকাব্যে-পুরাণে তিনি ত্বষ্টার সঙ্গে অভিন্নতা 

প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন । বিশ্বকর্মা কেবল দেব-শিল্পীই 

নন, ইনি দেবতাদের অস্ত্র, নগর প্রভৃতিও নির্মাণ করেন্ন। তিনি স্কূধের যে তেজ 
কঠিত করেছিলেন তার দ্বাক্বা বিষ্কুর চক্র, শিবের স্্িশূল, যমের দণ্ড, কুবেরের 
শিৰিকা, কাতিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন £ 

শাতিতথ্যান্ত যৎ তেজন্তেন চক্র বিনিমিতম্ ॥ 
বিষ্কোঃ শুলঞ্ শর্বন্ত শিবিকা ধনদস্য চ। 
দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতে স্তথ। ॥ 

অন্যেষাঞ্চেব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বভৃৎ। 

চকার তেজসা ভানোর্ভান্গবাণ্যবিশান্তয়ে ॥5 

্বষ্টী তু তেজসা৷ তেন বিষবোশ্চব্রমকল্লয়ৎ ।* 
বিশ্বকর্মী যে নিখিল-বিশ্বব্যাপী সুর্ধাগ্রি তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই কষগ্যজুর্বেদে,__ 

“মন! বিশ্বাযুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশকর্মা |” 

_সেই দেবতা বিশ্বায়ু অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জীবনম্বরূপ, সেই দেবতা 
বিশ্বব্যচাঃ অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং সেই দেবতা বিশ্বকর্মা 
অর্থাৎ সকল কর্মের মৃলীভূত।৬ তিনিই বিশ্বের অ্তা, সর্বদ্রষ্টা বাচম্পতি। 

১ বৃহখসংহিতা--২।৪১ ২ কৃর্মপুরাণ, পূর্কভাগ--৪১1৩ ৩ যার্কগেয়পুনাণ--১৮ অঃ 

৪ হয়িবংণ, খিলহরিবংশ পর্ব-_১৯৬২ « কৃষবভূর্বেদ- ১১1৫ ৬ 'অন্ুবাদ-_হুগণাদাস লাহিড়ী 

৯৮ 
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হুর্ধায়ির মতই তার তিনটি ধাম__-একটি পরম ব্যোমে, একটি অন্তরীক্ষে ও একটি 
পৃথিবীতে । 

“যা তে ধামানি পরমাণি যাহবসা য| মধ্যম 

বিশ্বকর্মন্নতেম। শিক্ষা! সথিভ্যে। ছবিধি সধাবঃ *** 
বাচম্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোযুজং বাজে অস্তা ছবেম ।”১ 

_-হে বিশ্বকর্মী, তোমার যে শ্রেষ্ঠ দিব্যস্থান, তোমার যে অপর স্থান (পৃথিবী), 
তোমার যে মধ্যস্থান (অস্ততীক্ষ; আছে, তা তুমি তোমার মিত্রদের (যজ্ঞকর্তীদের। 

উপদেশ দাঁও। বাচম্পতি (মন্ত্রের পালক), মনের প্রেরণাদাতা বিশ্বকর্মীকে 

আমর! রক্ষার নিমিত হবি প্রদান করি। 
শতপথ ব্রাহ্ষণে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বকমর্ণকে অগ্রিরপে উল্লেখ করে অগ্সিরূপী 

বিশ্বকর্মার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে £ “বিশ্বকর্মং স্তনূপা অসি মা 
মোদোষিষ্টং মামা হিংসিষ্টমেষ বাং লোক ইত্যুদর্ডগেজত্যন্তর| বা এতদাহবনীয়ং 

গারৃপত্যং চাস্তে ।”২ 

_হে বিশ্বকর্মা, তৃমি আমাদের দেহরক্ষাকর্তা। আমদের অনিষ্ট কোরো 
না, হিংসা কোকো না। আহবনীয় ও গারৃপত্য নামে যে অগ্নি (তোমার স্বরূপ) 

তাদের ছারা আমাদের দেহাঁদি বিনষ্ট কোরে না, হিংসা কোরো! না । 
, পুরাণের বিশ্বকমণ স্তধু তষটাক্পী শিল্পী 'কর্মকার বা হুত্রধর) নন, তিনি শ্রেষ্ঠ 

স্থপতি -বাস্তকার। রামায়ণ থেকে জান! যায় যে বিশ্বকর্মা লংকাপুরী নিমণশ 
করেছিলেন । 

লংকা নাম পুরী রম্য নিথ্রিতা৷ বিশ্বকর্মণা। 
রাক্ষসানাং নিবাসার্থ, যথেন্্রন্তামরাবতী ॥5 

রামায়ণ পাঠে আরও জান] যায় যে বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানর পিতার 
শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সমূদ্রের উপরে সেতু বন্ধন করেছিলেন । মূত্র রামচন্ত্রকে 

বলেছিলেন £ 
অয়ং সৌম্য নলে। নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ | 

পিত্র দত্তববঃ শ্রীমান্ গ্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণ! ॥ 

এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ। 

তমহুং ধাবরি্তামি যথ] হ্েষ পিতা তথ ॥£ 

১ কৃফবহর্বেদ-_$181৬1২ ২ শতপথ ব্রাক্ষণ--১1৫।১ ও রামায়ণ, উত্তরকাও--+০২৬ 
| $ রামায়ণ লংকাকাখ--২২৪১-৪২ 



ত্বষ্টা-বিশ্বকর্মা-প্রজাপতি ২৭৫ 

_ এই সৌম্য বিশ্বকর্যার পুত্র সৌভাগ্যবান ও প্রীতিমান্। পিতা বিশ্বকর্মা 
তাঁকে বর দিয়েছেন । এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু নির্মাণ করুন । 

তাকে আমি পিতার মত ধারণ করবো । 

রামায়ণে সসৈন্য ভরতের আপাায়নের জন্ক ভরছাজ মুনি বিশ্বকর্মীকে দিয়ে 

গহনির্মাণ করিয়েছিলেন ।১ 

হবিবংশ (৫৮ অঃ) অনুসারে শ্রীরুষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা! ছারকাপুরী নির্মাণ 
করেছিলেন । 

বিশ্বকর্ম! চ তাং কৃত পুরীং শক্রপুরীষিব । 

জগাম ত্রিদিবং দেবে! গোবিন্দেনাভিপুজিতঃ ॥২ 

_বিশ্বকর্মী ইন্দ্পুরীর মত সেই ছ্বারকাপুরী নিম করে শ্রীকৃষ্ণের ছার। সম্বধিত 
হয়ে ত্বর্গে গমন করেছিলেন । 

বিষুপুরাণে বিশ্বকর্ষ দেবতাদের বিমান ও তৃষণ নির্মাতা_ মানুষের শিকল্পকর্মের 
আদি কর্তা । 

কতা শিল্প সহশ্াণাং জিদশানাঞ্চ বর্ধ কিঃ | 

ভূষণনাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বর ॥ 
য সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার় হ। 

মনুষ্যাশ্চোপজী বস্তি যন্ত শিল্পং মহাত্মনঃ ॥৩ 
- বিশ্বকর্মা শিল্প সহন্দের কর্তা, দেবগণের হ্ত্রধর, সকল অলংকারের নির্মাতা, 

তিনি দেবগণের সকল বিমান নির্মাণ করেছেন এবং সেই মহাত্মা শিল্প-কর্ম 

অস্তাপি মন্তুষ্তের উপজীবিকা । 

মহাভারত অনুসারে বিশ্বকর্ম] বিশ্বশরষটা, হ্বর্গেবও অঙ্টা, সহশ্রশিল্পের আবিফতা 
সর্বপ্রকার কারুশিল্পের জনক । 

মহ্শ্ুপুরাণের মতে বিশ্বকর্মা অষ্টবন্থর অন্যতম প্রভাসের পুজঠ এবং বিষুপুরাণে 
তিনি প্রভাসের শঁয়সজাত এবং বৃহম্পতিরন ভগিনী বরস্্ীর গর্ভজাত। 

প্রভাসন্ড তু সা ভার্ধা বন্ছনামন্মন্ত চ | 
বিশ্বকমণ মহাভাগ স্তশ্কাং হজে গ্রজাপতিঃ ॥« 

১ রামায়ণ, অযোধ্যাকাও__৯১ ২ খিলহরিবংশ, বিষূপর্ব-_-৫৮1৫৬ 

৩ বিফুপুরাণ, পূর্বাংশ--১৫।১২,-২১ ৪ মতনপুঃ- ৪1২৭ 

৫ এ -১৫1১১৯ 



ইশ হিন্দুদের দেবদ্গেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাঁশ 

এখানে বিশ্বকর্মাই প্রজাপতি ৷ বিষ্ুুরাণে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা চারিপুত্র 
__অজৈকপাৎ, অহির্ব্ন, ত্ষ্টা ও কুদ্র।১ 

হরিবংশে বিশ্বকম? প্রজাপতির পুত্র £ 

1. শিলিমুখ্যস্ত দেবানাং প্রজাপতিক্তঃ প্রভূঃ ॥২ 

মানবজাতির মত দেবগণের পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং পুত্তত্ব নিরূপণ সহজসাধ্য 

নয়-_ছুঃসাধ্য বলেই বোধ হয়। কোন দ্বেবতাকে কখন কার পিতামাতা অথবা 
পুত্র এমন কি ভগিনীরূপে উল্লেখ কর! হয়েছে, ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় । একই 

দেবতার পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ভিন্ন স্থানে ভিন্নরূপ। এমন কি পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র 

প্রভৃতি সম্পর্কের বৈপয়ীত্যও ঘটেছে । এমন ঘটন। খরখেদেই আছে । আসলে 

সকল দেবতা মুলত: এক হওয়ায় তাদের পিতৃত্ব পুক্রত্ব প্রভৃতি আবোপিত 
ধর্মমাত্র। নুতরাং বিশ্বকমণ অষ্টমবন্থুর পুর এবং প্রজাপতির পুত্র হওয়া! সত্বেও 
তিনি স্বয়ং প্রজাপতি এবং প্রজাপতি ত্ব্ঠাও তীর পুত্র। প্রকৃতপক্ষে যিনি ততটা 
তিনিই বিশ্বকর্মণ_তিনিই গ্রজাপতি । 

মহাভারতে ও দেবী ভাগৰতে স্বষ্টা ও প্রজাপতি অভিন্ন । 

্ষ্টা গ্রজাপতিহ্্যাসীঙ্গেবশ্রেষ্টো মহাতপাঃ ॥৩ 
খখেদে তষ্টা ও বিশ্বকমণ থেকে প্রজাপতি পৃথকভাবে বন্দিত হলেও তারা 

একই । ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে খঙ্েদের বিবাট পুরুষ, বিশ্বকর্মা ও 
প্রজাপতি একই দেবতা | “1105 90099761073 01 6106 00039 0: 6109 91806 

10151056 35128, সা0০ 19 0000690210008 সা1610 81)0 95910 99601 

6080 6809 201597885 12000 ভা1)086 1000৭ 6106 18019 91586100 

10017501008 619 10989 907908% 18 9898001818), 10873610919680 8700 ৪৪ 

0:008%91% ৪0. 01. 90209806100. 1189 61056 01 79780809619 15581087008 

8100. 97500260087 

একটি খকে প্রজাপতি বিশ্বতষ্টারূপেই ব্িত হয়েছেন 

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্তন্তে! বিশ্বা জাতানি পরি তা৷ বৰ । 

যৎ কামান্তে জুহ্মন্তশ্নো অন্ত বয়ং স্যাম পতয়ো বমীণাম্ ॥€ 
__হে প্রজাপতি, তুমি ভিন্ন আব কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বন্তকে আয়ত্ত 

১ বিফ,পুঃ-১৪।১২২ ২ হুরিবংশ, বিষুঃপর্ব-_ ৫৮1২০ 

৩ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব--»৯।%, দেবীভাগবত-_-২।৬।২৯ 

৪ 765৬৭410 ০816525---798৬ 478 % খে --২০।১২১1১ 



সতী বিশ্ববর্থা-প্রঙ্জাপতি ২৭৭ 

করিয়া রাখিতে পারে নাই । যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, 
তাহা ঘেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই ।১ 

ধথেদের দশম মগ্ুলান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ নামক স্থক্তটির (১২১ সুক্ষ: প্রতি 

কের শেষে গানের ধুয়ার মত উদ্লিখিত হয়েছে £ “কৈ দেবায় হবিষ! বিধেষ” 
- কোন্ দেবতাকে (অথব৷ প্রজাপতি দেবতাকে) হবিঘবারা অর্চনা করবো । 

সায়নাচার্ধ “ক” শবের অর্থ করেছেন প্রজাপতি । সায়নকৃত ভাস শ্বীকায় 

করলে প্রজাপতি ও হিবণ্যগর্ভ অভিন্ন। হিরণ্যগর্ত হুষ্টির আদিতে ব্ঠ$মান 

ছিলেন। তিনিই দিয়েছেন জীবের আত্মা, বল, মৃত্যু । কৃষ্ণযনূর্েদও বলেছেন 
যে 'ক' শঙ্ধে গ্রজাপতিকে বোঝায় __*প্রজাপতির্বৈ কঃ1”২ 

যাক্ক বলেছেন, “প্রজাপতি; গ্রজানাং পাতা, পালিত! বা ।” যিনি হিরণ্যগর্ভ 

তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকমণ। হিরণ্যগর্ভ শকের অর্থ ধার গর্ভ বা অভ্াপগ্তরভাগ 

হিরম্ময়। তিনি কে? তিনিকূর্ঘ। খখেদে হিরণাঈর্ভ স্বতিতে হিরণাগর্ভের 
যে বিবরণ পাই, তাতে তার স্বরূপ অল্পষ্ট নয় । টি পূর্বে হিরণাগর্ভ বিদ্যমান 

ছিলেন, তিনি জন্মমাত্রেই সর্বভূতের অধীশ্বর হয়েছিলেধ, তিনি আকাশকে স্থানে 
স্থাপিত করেছিলেন, তিনি জীবকে আত্ম! দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, মৃত্যু এবং 

অমৃত তারই অধীন, পৃথিবী তারই স্থষ্ট, পৃথিবীকে তিনি স্থির করেছেন, পর্বতকুল 
তারই ইচ্ছায় হুট ।৩ হিরণ্যগর্ত সথক্তে বণিত গুণাবলী স্ষ, ইন্দ্র এবং অগ্নিতে 
বিদ্যমান । স্ব, অগ্নি, ইন্দ্র ও হিরণ্যগর্ত একই বস্ত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 

নেই। খঞ্েদের একটি মন্ত্রে স্থকে প্রজাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে : 

“দিবে! ধর্তা তৃবনস্ত প্রজাপতিঃ পিশংগ শ্রাপিং 

গ্রতিমুঞ্চতে কবিঃ।” 

_ছ্যলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক প্রজাপতি (সবিত৷ দেব) পিশঙ্গ 

পরিচ্ছদ (হিরন্সয় কবচ _ সায়ন পরিধান করেন ।”ৎ 

হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কে একজন পণ্ডিত লিখেছেন, 4106 &০10610 £9:00 2৪ 6106 

800 80902081086 60 80208, 979 89900201708 60 0810825, 71009 ৪০0 19 0008 

£1011567 2008: 606 08003 01 £01060 92000:505 8৪ 6116 £16%$ 00 61 

01 605 00159288১ 1000 1910) 511 06092 700 5625 800 63180610968? 

১ জনুবাদ--রষেশচজ দত ₹ কৃষহূর্ষে-.১।১।৭।৬ ৩ খগেছ-১০1১২১ 
৪ ধাখেদ--81৫৩1২ € অনুযাদ-মযেশচজ দত্ত 



২৭৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

01106 800 88:1015 876 09:15809 5 90006806190 10191) 1৪ 6৮৪ 

088558 60208 01) 60 609 1866: 10058610981 90098161070 ০01 318101058, 

609 278980 01 8136 210159:88.*১ 

্রাহ্মণপ্রন্থে প্রজাপতি দেবগণের পিতা ।২ আদিতে তিনিই একমাত্র ছিলেন ।; 
আশ্বলায়নের গৃহৃহ্ুজ্রে প্রজাপতির অপর নাম ব্রন্মা। শতপথ ব্রাঙ্ষণ বলেছেন, 

"গ্রজাপতির্বা দৈমগ্র এক এবাস। স এক্ষত কথং হু প্রজায়েয়েতি, সোহশ্রায্যৎ, 
স তপোহতপ্যত, সোহক্সিমেব মুখাজ্জনয়াঞচক্রে. -. 1৮ 

সুষ্টির অগ্রে গ্রজাপতি একাই ছলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কেমন 
করে প্রজা স্ট্টি করবো! ? তিনি এম করলেন, তিনি তপস্তা করলেন, তিনি মুখ 
থেকে অগ্নি স্থতটি করলেন । 

অন্তর আছে, “প্রজাপতির্ব৷ ইদমেক আসীৎ। সোহকাময়ত প্রজাঃ পশূন্ধ- 
সজেয়েতি সআত্মনো বপামুদকৃখিদত্তাময্মো প্রাগৃহাততোইস্থজস্ত... |” « __প্রাজা- 
পতি একাই ছিলেন। তিনি স্থির করলেন, প্রজ! সৃষ্টি করবেন । তিনি নিজের 
বপা (চবি) ছিন্ন করে অগ্্িতে প্রদ্দান করলেন, তা থেকে প্রজা স্থাটি হোল। 

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজা: স্জয়েতি স তপোহতপাত, স সর্পানস্জত সোই- 

কাময়ত প্রজাঃ হ্জয়েতি, স দ্বিতীয়মতপ্যত, স বয়াংস্তস্থজত সোহকাময়ত প্রজা: 

স্জয়েতি স তৃতীয়মতপ্যত সম এতং দীক্ষিতবাদমপর্ঠত্বমবদত্ততো বৈ স প্রজা 
অস্জত |. 

_ প্রজাপতি প্রজ। কামনা করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, সর্পগণকে স্যটি 

করলেন, তিনি দ্বিতীয়বার তপন্তায় রত হলেন । তিনি পক্ষী স্থষ্টি করলেন, তিনি 

প্রজ। স্থষ্টির বিষয়ে চিন্তা করলেন, তিনি তৃতীয়বার তপস্তা করলেন । তিনি 

দীক্ষিতবাদ (যজে। দীক্ষিত ব্যক্তির নিয়মাচরণ। দর্শন করলেন, তৎ্পরে প্রজা সি 
করলেন। 

প্রজাপতির্বা ইদমগ্র এক এবাস । স এক্ষত কথং নু গ্রজায়েয়েতি, সোহশ্রাম্যৎ 

স তপোহতপ্যত স প্রজা অস্জত। তা অস্ত প্রজাঃ স্ষ্টাঃ পরাবস্ুবু স্তানীমানি 
বয়াংসি পুরুষে বৈ প্রজাপতেনোদিষ্টং ছিপাদা অয়ং পুরুবন্তস্মাদ্ ছিপাদো বয়াংসি।" 

১6৫০ 9616060101058, ৮০], 11৭ 0.0. 

২ শতপথ আ্াঃ--১১।১।৬।১৪, তেতিরীয় ব্রাঙ্গণ--৮।১।৩।৪ ৩ শতপথ ব্রাঙ্ছণ -.১1২1৪।১ 

৪ শতপথ ব্রাঙ্মণ--২২।১ ৫ কৃফবনূর্বেদ- ২২১1১ ৬ কৃফঘতূর্বেদ-_.9।৩১।২ 

৭ গতিপথ ব্রাঙ্মণ--২1৪1৪ 



স্ব্া-বিশ্বকর্যা-প্রজাপতি ২৭৯ 

_ প্রজাপতি অগ্রে ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে প্রজ! স্ 

করবো । তিনি শ্রম করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, তিনি প্রজা হি করলেন, 
তাঁর এই প্রজাগণ পরাভূত হোল। এই পক্ষিগণ সষ্ট হোল, প্রজাপতি পুরুষ সি 

করতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য পুরুষ ছিপাদ, পক্ষীও ছ্বিপাদ। 
টির আদিতে বর্তমান, সকল প্রজার শষ্টা ব্রক্ধরপী। ইনি স্ুরধাগ্রিপী। 

সকল জীবের অ্টা,'বিশ্বের আদিভূত যিনি, তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা । 
প্রজাপতিবিশ্বকর্ষ! ।$ 

প্রজাপতিবিশ্বকর্মা, মন গন্ধর্ব তাঃ খক্সাম ইঠ্রূপী অপ্সর।২ 

সুর্য এবং অগ্নি এক হয়েও যেমন ভিন্ন, তেমনি প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন 

হয়ে পৃথক্। কৃষ্ণজুর্বেদে বিষয়টি মনোজ্ঞ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । “আপো 

হ ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। স এতাং প্রজাপতিঃ প্রথমাং চিতিমপশ্ঠত্তমূপাধত্ত 
তদ্দিয়মভবত্তং বিশ্বকর্মাহব্রবীভূপ ত্বাহযানীতি নেহ লোক্কোহস্তী তি অব্রবীৎ স এতাং 

দ্বিতীয়াং চিতিমপন্টত্তামুপাধত্ত তস্তরক্ষিমভব্ৎ ।৩ 

_-প্রথমে সবই জলময় ছিল, প্রজাপতি প্রথমে নিজের আধার সৃষ্টি করলেন, 
এই আধার ভূমি। বিশ্বকর্ম] প্রজাপতিকে বললেন আমি তোমার কাছেই 
থাকবো, প্রজাপতি বললেন ভূমিতে স্থান নেই, তিনি দ্বিতীয় আধার নিম 
করলেন, এই দ্বিতীয় আঁধার অস্তরীক্ষ । 

এখানে প্রজাপতি পার্থবাগ্রি এবং বিশ্বকর্ষা ছ্যলোকাগ্রি অর্থাৎ সুর্ধ। কৃষঃ১ 

যজ্বেদেব আর একটি মন্ত্রে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা হূর্ধাত্মকত্ব স্পষ্ট । 

বিশ্বৈর্দেবৈ খতুভিঃ সন্বিদান: প্রজাপতিবিশ্বকর্ম৷ বিমুধ্চতৃ ।”* ---বিশ্বদেব 
খতুগণের সহিত একত্রিত হয়ে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা (জল) মুক্ত করুন। 

খতু সমূহই বিশ্বদেব। খতুকতা। কে? হৃর্ধ বা কুর্ধরশ্মি। সুতরাং বিশ্ব- 

দেবের স্বরূপ ব্যাখ্যা কয়ে শতপথ ব্রাহ্ষণ বলছেন, 
“বিশ্বেদেব! বসায়; যোহুথ যৎপরং ভাঃ 

প্রজাপতির্ধা স ইন্দ্রো বৈ তছু হু বৈ বিশ্বে দেবা:-*” 

-_বিশ্বেদেব রশ্মিসমূহ, শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি (হূর্য) তিনিই প্রজাপতি, তিনিই 
ইন্জ, তিনিই বিশ্বদেব-"' । 

১ কৃষ্ণবনুর্বেদ--৩1৩৪।৭ ২ শুরুযনূর্বেদ- ২৮৪৩ ৩ কৃকষন্ুর্বেদ--৫1৫1৭1৫ 

৪ কৃফযভূর্বেদ--৪181২1৫ « শতপথ ত্রাঙ্গণ- ২।২।৩।১ 



২৮০ হিন্দুদের দ্বেবদ্েবী : উদ্ত্ব ও ক্রমবিকাশ 

শতপথ ব্রাঙ্গণ মতে প্রজাপতি ও ইন্দ্র একই দেবতা । বৃহদ্দেবতার যতে 

মধ্যভাগস্থিত (অস্তরীক্ষস্থিত) কৃর্যই ইন্দ্র।১ ুর্যের'অপর মৃতি যজ্ঞ বা যজ্ঞানিও 
প্রজাপতি । যজ্রূগী গ্রজাপতির ছুই স্তন ছুটি সামমস্্র। 

“প্রজাপতের্বা এতৌ ভ্তনো যদ্ ঘবতশ্চঙ্লিধনশ্চ মধুশ্চঙ্সিষনশ্চ যজ্ঞো! বৈ প্রজাপতি 
স্তমেতাভ্যাং ছুগ্ধে ঘং কামং কাময়তে তং ছুগ্ধে ।”২ 

_ স্বতশ্চন্লিখন ও মধুশ্চক্লিধন নামে সামমস্্বয় প্রজাপতির দুই স্তন। যজ্ঞই 
প্রজাপতি ৷ যজ্ঞরূপী প্রজাপতির এই ছুই স্তন থেকে যে যে কাম্যবস্ত কামন। কর! 
যায় সেই সেই দোহন করা! যাঁয়। 

যিনি স্বয়ং যজ্ঞাধিপতি সেই প্রজাপতি হ্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন । তারই 

নাম দক্ষ । তাই প্রজাপতির অন্থিত যজের নাম দাক্ষায়ন যজ্ঞ । 

প্রজাপতি 2 বা এতেনাগ্রেণ যজ্ঞেনেজে |... 
স বৈ দক্ষো নাম। তদ্ যদেতেন 
সোহগ্রেহযজত তন্মান্দাক্ষায়ণ যজ্জো নাম """ | 

_-প্রজাপতি অগ্রে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন । তিনিই দক্ষনামে 

পরিচিত । সেইজস্ যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রথমে করেছিলেন, সেই যজ্ঞ দাক্ষায়ণ 

হজ নামে প্রসিদ্ধ । | 
শতপথ ব্রাহ্মণের এই ম্ত্রটি পৌরাণিক দৃক্ষযজ্ঞ কাহিনীর মূলে । পুরাণে দক্ষ 

একজন প্রজাপতি । ক্ধরূপী প্রজাপতি স্প্টিযজ্ঞে স্থনিপুণ, স্থতরাং দক্ষ । তার 
সুট্টিফজ্ঞ অহরহ চলেছে। বিষুপুরাণানুসারে বিশ্বকর্মাই প্রজাপাতি | 

পুরাণাদিতে হুষ্টিকর্ত। প্রজাপতি বিশ্বকর্ম| পৃথক্ পৃথক আকার লাভ করেছেন। 
স্যাইকতা৷ বিশ্বকর্মা দেবশিল্পীরূপে ত্বষ্টার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন, আর প্রজাপতি 

হয়েছেন ব্রদ্মা অগ্নির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। ত্বষ্টা যেখানে বর্তমান আছেন পৃথক্ 

অস্তিত্ব নিয়ে, সেখানে তিনি ত্রিশিরার জনক বৃতরান্থরের শর! । সবার অন্য পৰিচয় 

বিলুপ্ত । অতঃপর মানবজাতির আদি পুরুষ মন্থ ও প্রজাপতি নামে খ্যাত 

হয়েছেন এবং ব্রহ্ধার মানসপুন্্র দশজন খষি ও প্রজাপতি নামে আখ্যাত হয়েছেন। 

“গ্রজাপতি জীবসমূহের অর্টা, জন্মদাতা! ও পূর্বপুরুষ । বেদে ইন্দ্র সাবিত্রী, সোম, 
হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্ত দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মন্ুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই 

১ বৃহদ্েবতা--২/৩১ ২ তাওমহাব্রাক্ষণ--১৩১১।১৯ 

৩ শতপথ ত্রাহ্মাণ-_২1৪1৪ ৪ বিষুপুরাণ, পূর্বাংশ--১৫1১১৯ 



স্বষ্টা-বিশ্বকর্ষা-প্রজাপতি ২৮১ 

এই উপাধি দেওয়া হয়েছে । কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীরক্ষক | 

্র্মার পুঞ্র বলে এবং দশজন খধির স্যপ্টিকর্ত। বলে স্বায়ভুব মন্থুকেও প্রজাপতি 

বলা হয়েছে । এই খধিরা ব্র্মার মানসপুক্র এবং এই মানসপুত্র হতেই মানবের 

সী । সেইজন্ত এই দশজন খধিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বল! হুয়েছে। মরীচি, 
অগ্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রুতু, বশিষ্ঠ ও গ্রচেতা ব৷ দক্ষ, ভগ ও নারদ । এই 

সাতজন সধচষিই প্রজাপতি ।”১ 

্ষ্টা, প্রজাপতি ও বিশ্বকর্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে উপাসিত হলেও এই তিন 

দেবতা যে একই স্থষ্টিকর্তা সে বিষয়ে আর সংশয়ের হেতু নেই। পৌরাণিক দক্ষ 
গ্রজাপতিও একই দেবতা। ৷ পুরাণে প্রজাপতি ব্রদ্ধ।। তার পুত্রগণ প্রজাপতি সং! 

পেয়েছেন । এরা সকলেই একই দেবসত্তার বিকাশ । প্রজাপতি যে সূর্য অথবা 

আগ্নের় তেজ এ কথার সমর্থন আমরা উভ্রফ সাহেবের লেখা থেকেও পাই। 
তিনি প্রজাপতি সম্পর্কে লিখেছেন, "চ98150861 1৪ & 18৪০0 6156 ৪500০] ০1 
6006 5681 ...6008 95916 01 1169, 6109 070169 681 89880708 00 01910 1116 

061997008. লু০ 1৪ 60 11878 0191) £010869 6709 ৪০0106100 0৫ 1869. 

[109 10108087198 60086 50106 10 605 ৫85১ 606 0186 800. 609 

০111806 865 018 00001009068, 11068656089 9010 1010) 1110- 
0081068 606 0855 6195 0800109 ভ10191) 11102087065 606 10181065 800 275 

8১80108 10. 609 6ত11186.”২ 

১ পৌরাণিক জভিধান- নুধীয় চক্র সরকার, পৃঃ ২৪২ 
২ 58001588 (9৪15 8138 380001 0158 (1938), ০865 585 



ঘম 

বমের জন্মকথা__ুধের পত্বী সংজ্ঞ (ক্কন্দপুরাণ। রেবাখণ্ড, ৫৬ অঃ.অহুসারে 
অন্ুস্ূর্ধ! সাবিভ্রী' ঘম নামক পুত্র ও যমী নামক কণ্ঠার জন্মদান করেছিলেন । 

তন্ত কন্ঠাং দদে সংজ্ঞাং নাম মহাপ্রভাম্। 
তন্টাপত্যন্বয়ং যজে যমশ্চ যমুনা! তথা ।+ 

_বিশ্বকর্মী তীর সংজ। নায়ী মহাছ্যাতিসম্পন্না কন্যা স্ধকে প্রদ্দান 
করেছিলেন । তার (সংজ্ঞার) যম ও যমী নামে ছুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

বিবস্বান্ কশ্ঠপাৎ পূর্বমঙ্দিত্যামভবৎ পুরা । 
তশ্ড পত্তীত্রয়ং তদ্বৎ সংজ্ঞা! বাজ্জী প্রভা তথ ॥ 

বৈবতশ্থ সত রাজী রেবতং স্থযুবে স্ৃতম্। 
প্রত৷ প্রভাতং সুষুবে স্ত্রী সংজ্ঞা তথ মন্থম্ ॥ 

যমশ্চ যমুনা চৈব যমলো চ বভূবতুঃ।২ 
--প্ুযাকালে কঙ্টাপের শীরসে অদিতির গর্ভে বিবন্বান (বধ) জন্মগ্রহণ 

কয়েছিলেন। তাঁর তিন পত্বী সংঙ্জা, রাজ্ঞী এবং গ্রভা। রৈবতের কন্তা রাজী 

রেবত নামে পুত্র প্রসব করেছিলেন । প্রভা জন্ম দিয়েছিলেন প্রভাতকে, ত্ব্টাকন্তা 
সংজ্ঞা মনকে এবং যমজ সন্তান ঘম ও যমীকে জন্ম দিয়েছিলেন । 

পুরাপুস্থর্ধাং সাবিত্রী ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ 
পতিধর্মরতা নিত্যং সিষেবে লোকচস্ষুসে ॥ 

তন্তাং বৈ মিথুনং ঘজ্ে লোকসাক্ষিবিভাবসো: 
যমো৷ বৈবন্থতো৷ জাতে! যমুনা লোকপাবনী ॥* 

_ পূর্বকালে ত্ষ্টা নিজকন্যা৷ অন্থস্র্যা সাবিত্রীকে সবিতাকে দ্বান করেছিলেন । 
সাবিত্রী পতিধর্মে নিযুক্ত থেকে সর্বলোকচক্ষু সুর্ধকে সেবা করতেন ; তার গর্ভে 

সর্বলোকসাক্ষী হু্ধের যুগ্ন সন্তান জন্মে__বৈবন্বত যম ও লোকপবিভ্রকারিণী যমুন]। 

সুর্যের তেজ সঙ্গ করতে না পেরে সংজ্ঞ। নিজের শরীর থেকে আত্মান্ুরূপ 

ছায়৷ নামী এক রমণীকে সৃষ্টি কবে পতি ও পুত্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত করে চলে 

গেলেন । 

১ বরাহ্পুরাণ--২৬ ২ পল্পপুরাণ, হতিথ৩--৮ আও ৩ স্পুরাপ, রেবাধণ--৫৬ অঃ 



ষ্ ২৮৩ 

ততন্তেজোময়ং বূপমসহস্তী বিবন্বত; | 
নারীমুৎপাদয়ামাস শ্বশরীরাদ নিন্দিতাম্। 

্বাসী শবন্বরূপেণ নায়! চছয়েতি ভামিনী ॥: 

সংজ। ছাক্স়াকে বললেন, 

ছায়ে ত্বং ভজ ভতারং মদীয়ং তং বরাননে । 

অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃন্সেহেন পালয় ॥২ 
সুর্য ছায়াকেই সংজ্ঞা ভেবে ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মন্গ এবং কন্তা তপতীকে 

উৎপন্ন করলেন। ছায়া নিজ পুন্রকে যেমন স্নেহ করতেন সপত্বীপুত্র যমকে সেরূপ 

স্নেহে করতেন না। সেইজন্য যম কুুদ্ধ হুয়ে ছায়াকে ডান পা তুলে তজন 
করেছিলেন ৷ তাতে ক্ষুব্ধ! হয়ে ছায়। যমকে অস্িশাপ দিলেন যে যমের এই 
একটি পদ রক্তপূষশ্রাবী ক্রিমিকীটসংকুল ক্ষতে পরিপত হবে । 

সম্ভজগ়ামাস তদা পাদমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥ 
শশাপ চ যমং ছায়! ভবতু ক্রিমিসংঘুতঃ। 

পাদ্দোহয়মেকো! ভবিতা পৃষ শোপিত্ববিশ্রবঃ ॥৩ 

যম পিতা৷ সর্ষের কাছে মাতৃপ্রদত্ত অভিশাপ বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন । হৃর্যদেব 
যমকে সাত্বন৷ দিয়ে বললেন, কৃকবাকু তোমার পায়ের ক্রিমি তক্ষণ করবে। তুমি 

খঞ্চ হবে এবং তোমার প। রুবিরাক্ত থাকবে। 

কৃকবাকুম্তবপদে স ক্রিমিং তক্ষরিহ্যতি। 

থগ্রক রধিরঞ্চেব পাদমেতন্তবিষ্যতি 1: 
অতঃপর যম পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনায় নিমগ্ন হলেন পুর তীর্ঘে। তপন্ায় 

তু ব্দ্ধার নিকট থেকে যম প্রার্থনা করলেন লোকপালত্ব, পিতুলোকের আধিপত্য 
ও ধর্শীধর্মের বিচারকত্ব ঃ 

বত্রে স লোকপালত্বং পিতৃলোকং তথাক্ষয়ং ৷ 

ধর্মাধর্মাত্মকন্ঠান্ত জগতন্ত পরীক্ষণম্।« 

বরাহপুরাণানুসারে ছায়ার গর্ভে শনি এবং তপতীর জন্ম হয়েছিল £ 

তশ্মাদপি দ্বয়ং যজ্জে শনিং তপতিমেব চ।৬ 

ছায়ার ছূর্যবহারে বিরক্ত হয়ে যম পিতাকে জানালেন যে ইনি নিশ্চয়ই তার 

১ পল্মপুরাণ, হুহি খও--৮1৩৯1৪১ ২ তদেব_-৮18১-৪২ ৩ তদেব--৮।৪৬-৪৭ 
৪ তদেব--৮৫২ ৫ এ --৮1৫৫ ৬ বয়াহ্পুরাণ"--২৮ 



২৮৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রধবিকাশ 

জননী নন , এর ব্যবহার বিষাত্ৃহ্লভ | এ কথা স্তনে ছায়া যমকে অভিশাপ 
দিলেন যে যমকে প্রেতলোকের অধিপতি হতে হবে । 

এবং যমবচঃ শ্রত্ব। সা চ্ছায়! ক্রোধমৃছিতা৷ | 
শশাপ প্রেতরাজত্বং ভবিস্যস্যচিরাদেব ॥+ 

এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করে ূ র্ধও যমকে বললেন, তুমি ধম ও পাপের 

মধ্যবর্তী (বিচারক) হবে, লোকপাল হবে এবং ছ্যলোকে (আকাশে) শোভ৷ পাবে। 
উবাচ মধ্যবর্তা ত্বং ভবিত৷ ধমপাপয়োঃ । 
লোকপালশ্চ ভবিতা তব পুত্র দিবি শোভসে ॥: 

মার্কণ্ে়পুরাণে বিশ্বরর্মীনন্দিনী হু্ধপত্বী-নংজ্ঞ| হুর্যতেজ সহনে অসমর্থ! হওয়ায় 
সংক্ঞ। চক্ষু মুদ্রিত করায় হূর্ধ যমকে পুত্ররূপে লাভ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন। 
হুর্যতেজে সংজ্ঞার চক্ষু চঞ্চল! হওয়ায় হুর্ের অভিশাপে চঞ্চল! নদীকপিণী যমুনাকেও 
তিনি কন্যারূপে লাভ করেছিলেন । 

মাতগুশ্ত রবের্তার্ধা তনয়] বিশ্বকম ণঃ | 
সংজ। নাম মহাভাগ তশ্যা' ভানুরজীজনৎ্ ॥ 

মন্ুঃ প্রখ্যাতঘশসমনেকজ্ঞানপারগম্। 
বিবস্বতঃ স্থৃতে। ফস্মাৎ তম্থাহৈবন্বতস্ত সঃ ॥ 

সংজ্ঞ। চ রবিণা দৃষ্। নিমীলয়তি লোচনে । 

ধতন্ততঃ সরোযোহর্ক: সংজ্ঞাং নিষ্ুরযত্রবীৎ॥ 
ময়ি দৃষ্টে সদ] যম্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমমূ । 

তশ্মাজ্জনিস্তসে মুড়ে গ্রজাসংযমনং যমম্ ॥ 
ততঃ স৷ চপলাং দৃ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা । 

বিলোলিতদৃশং দৃষ্ব। পুনরাহ চ তাং ববি; ॥ 

যম্মাদিলোলিতা দুটি দৃষ্টে ত্বয়াধুন। | 
তম্মাঘিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি ॥ 

ততস্তস্তান্ত সংজজ্ঞে ভর্তৃশীপেন তেন ৰৈ 

যমশ্চ যমুনা চৈৰ প্রখ্যাতা স্বমহানদী ॥০ 
-_মার্তপ্ডের পত্বী বিশ্বকর্মার কন্তা মহাভাগ। সংজা। তার গর্ভে হুর 

প্রথিতযশ। যহাজ্ঞানী মন্ুর জম্ম দিয়েছিলেন । বিবন্বানের (ছুর্য) পুত্র বলেই তিনি 

১ তদের ...২০।১২ ২ তদেব--২০।৪৩ ৩ মার্কতেযপুরাণ”-৭৭।১-৬ 



হন ২৮৫ 

বৈবন্বত মন্থ নামে পরিচিত। যেহেতু সংজ্ঞা রবির দৃ্টিপাতে চক্ষু নিমীলিত 
করেছিলেন, সেইজন্য হূর্য তাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন, হে মূঢ়ে যেহেতু আমার 
দৃটিতে তুমি চক্ষু সংযমিত করেছ, অতএব প্রজা সংযমনকাবী যম তোমার পুত্ 
হবে। তারপর ভয়াকুল৷ দেবী সংজ্ঞ। দৃষ্টি চঞ্চল কবেছিলেন। তীর চঞ্চল দৃষ্টি 
দেখে রবি পুনরায় বললেন, “যেহেতু আমার দুর্িতে তোমার চক্ষু এখনও চঞ্চল 
অতএব তুমি চঞ্চল! নদীকে প্রসব করবে।' অতঃপর ভর্তুশাপে যম এবং প্রখ্যাতা 
মহানঘী ঘমুনাকে তিনি প্রসব করেছিলেন । 

সংজ্ঞা ছায়াকে রেখে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। ছায়ার গর্ভে জন্মাল ছটি পুত্র 
ও একটি কন্ঠ । ছায়! নিজ পুত্রকন্তাকে যেমন সমাদর করছিলেন সংজার পুত্রদের 

তেমন সমাদর করছিলেন না। মন্গ সহা করলেঞ্জ যম সহ করলেন নী । তিনি 

মাতাকে তাড়না করে পা তুলেছিলেন, কিন্তু লাথি ছায়ার গায়ে লাগে নি। ছায়া 

সংজ্ঞ কোপে ওঠ কম্পিত করে হস্ত চালিত কর্পে অভিশাপ দিলেন, “যেহেতু 

পিতার পত্বীর মর্ধাদা তুমি পদের দ্বারা তাড়ন! করেছ, অতএব তোমার পা! মাটিতে 
খসে পড়বে ।' ৃ | 

ছায়াসংজ্ঞা ত্বপত্যেষু যথা হ্বেঘতিবৎসল| ৷ 
তথ ন সংজ্ঞাকন্তায়াং পুত্রয়োশ্চম্ববততত ॥ 

মন্থস্তৎক্ষান্তবানস্তা যমন্তন্যা ন চক্ষমে । 

তাড়নায় বৈ কোপাৎ পাদন্তেন সমুগ্যতঃ | 

তন্তাঃ পুনঃ ক্ষাস্তিমতা৷ ন তু দেহে নিপাতিতঃ । 

ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং ঘিজ ॥ 
কিঞ্চিৎ প্রন্ষ্রমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লব] | 

পিতুঃ পত্বীমধারদং যন্মাং তর্জয়সে পদ] । 

ভুবি তম্মাদয়ং পাদস্তবাস্যৈব পতিষ্যতি ॥১ 

যম পিতার নিকট জানালেন যে অভিশাঁপদাত্রী নিশ্চয়ই তাঁর জননী নন। 

হুর্য ছায়ার নিকট গ্ররুত তত্ব অবগত হয়ে বিশ্বকর্মার গৃহে গেলেন সংজ্ঞার 
অন্বেষণে । বিশ্বকর্ম! সর্ষের তেজ শাতন করলেন। ৃর্য অশ্বরূপধারিণী সংজ্ঞার 

সঙ্গে মিলিত হলেন । অশ্বিনীকুমারছয়ের জন্ম হোল। হৃর্ধ সংজ্ঞাকে নিজালিয়ে 
নিয়ে এলেন। তখন সূর্য গ্রীত হয়ে ঘমের শাপান্ত ঘটালেন। তিনি বললেন, 
আলাদা শের) 

১ মাক'্রপুরাপ-_-৭৭ অঃ 



২৮৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

যে যমের পায়ের মাংস নিয়ে কমিকুল ভূমিতে পতিত হবে তিনি যিত্রে অমিত্রে 

সমান দৃষ্টি হেতু ঘমকর্মে (সযংমন কর্মে) নিযুক্ত হলেন । 
ক্রিময়ো৷ মাংসমাদায় পাদতোহস্ত মহীতলে । 
পতি্তাস্তীতি শাপাস্তং তণ্য চক্রে পিত। হ্বয়ম্ ॥ 

ধর্মদষ্টির্তশ্চাসৌ সমো৷ মিজে তথাহিতে। 
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিক্লাপহঃ ॥১ 

বিষুপুরাণে যম-যমীর জন্ম ও ছায়াস'জ্ঞ| কর্তৃক যমের প্রতি অভিশাপের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে মাত্র । শাপের কারণ এবং শাপের শ্বরূপ কিছুই বল! হয় নি। 

কূরবস্য পত্বী সংজ্ঞাভূৎ তনয়! বিশ্বকর্মণঃ। 

মন্থর্ধমো৷ ঘমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে ॥ 

রঙ র্ নং 

ছায়াসংজ! দদৌ৷ শাপং যমায় কুপিতা। যা । 
তদান্যে়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমস্ূ্ধয়োঃ ॥” 

_বিশ্বকর্মাতনয়! সংজ্ঞা সূর্যের পত্বী ছিলেন। তীর মন, যম ও ঘযমী এই 
তিন সন্তান ছিল। "** যখন ছায়াসংজ্ঞ৷ কুপিতা হয়ে যমকে শাপ দিয়েছিলেন, 
তখন ইনি সংজ্ঞ৷ ভিন্ন অন্ত কেউ -যম এবং হর্ষের এই বোধ হয়েছিল। 

স্বন্দপুাণের প্রভাস খণ্ডে মার্কগেয়পুঝাণের অনুরূপ বিবরণ আছে। এখানে 
যম ও যমুনা সংজ্ঞার সন্তান ; হূর্ধের তেজ অসহনীয় হওয়ায় সংজ্ঞা চক্ষু সংকুচিত 

কবেছিলেন বলে নুধ প্রজাসংযমনকারী যমকে পুত্ররূপে লাভ কলার অভিশাপ 

দিয়েছিলেন । 
ময়ি দৃষ্টে সদা যল্মাৎ কুরুষে নেত্রসংক্ষয়মূ। 
তশ্মাজ্জনিস্তসে মুড়ে প্রজা সংঘমনং যমম্। 

_-আমাকে দেখে যেহেতু তুমি চক্ষু সংকৃচিত (সংঘমন) কর, অতএব হে মৃঢ়ে ! 

গ্রজ। সংযমনকান্বী ঘমকে পুত্ররূপে লাভ করবে। 
সংজ। আর একটি কন্যা যমুনা ও তৃতীয় সস্তান মন্ুকে প্রসব করেছিলেন 

অতঃপর সংজ। ভর্তার ভয়ে পিতৃগৃছে চলে গেলেন নিজের ছায়াকে পতির পরিচধায় 

রেখে। ছায়ার গর্ভে হুর্ষের সাবি ও শনৈশ্চয় নামে ছুই পুত্র ও তপতী নামে 

১ মাকডেয়পুরাণ_৭” অঃ. ২ বিষ্ুপুরাণ' তৃতীয় অংশ- ২২1 
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কন্তা জন্মগ্রহণ করে। ছায়া সপত্বীপুত্রে অপেক্ষা নিজের পুত্রকন্তাদের অধিক স্সেহ 

করতে থাকায় যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাঁতের উদ্যোগ করেছিলেন। ফলে 

ছায়। যমকে পদহীন হওয়ার অভিশাপ দিলেন । 

পিতুঃ পত্বী মর্ষাদং যন্মাং তর্জয়সে পদ] । 
ভূবি স্তম্মাদক়ং পাদস্তবাগ্ৈব পতিস্যতি ॥১ 

উক্ত পুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে হৃর্ধপত্বী সাবিত্রী ছায়ার উপরে পতি ও পু্জ- 

কন্যার ভাবার্পণ করে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কিন্তু পিতৃগুহে পিতার দ্বারা 

নিবারিতা হয়ে তিনি বড়ব! রূপ ধারণ করে প্রস্থান করলেন অরণ্যাভিমুখে | 

পিত্রা নিবারিতা৷ সন্ভো৷ বড়বারূপধারিণী | 
বিচচার বনে রম্যে বন্থলোদক শাছুলে ॥২ 

একদিন অন্ন দিতে দেতী হলে যম ছায়াকে পদ্াঘাত করেন। মেই অপরাধে 

ছায়ার অভিশাপে যম খঞ্জ হন। 

তর্দা পর্দা হতা৷ তেন চ্ছায়৷ তং চ শশাপ হ। 

যতত্বং মে পদাঘাতং কৃতবান্ বালভাবনাৎ ॥ 
তন্মাত্বং চ পদ খঞ্চো ভবিষ্তসি ন সংশয়ঃ|এ 

খখেদে ধম ও যমীর পিতা বিবন্বান্ ব! সূর্য এবং মাতা তব কন্যা সরণ্যু। 
বৈবন্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষ] দুবস্ত ।8 

_(পুণ্যশীল) ব্যক্তিবর্গের সৎপথের নির্দেশক বিবস্বান্ (সধ) পুত্র যম রাজাকে 
হবিদ্বারা! অর্চনা কর ।« 

খখেদের অন্য ছুটি ধকে যমের মাতা সরণুযুর সঙ্গে বিবন্ষান্ বা হূর্যের বিবাহের 

বর্ণনা আছে ; এমন কি ছায়া ও সংজ্ঞার কাহিনীর মূলও এখানে বর্তমান । 

্ষ্টা দুহিত্রে বহতুং কুণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি । 

যমস্ত মাতা পযুহুমানা মহো। জায়! বিবন্বতো ননাশ ॥ 
অপাগৃহন্নম্বতাং মত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদছুবিবন্বতে । 

উতাশ্বিনাবতরগ্ত্তসীদজহাছু ঘা মিধুনা সরণুযুঃ ॥৬ 

_ স্ব! নামক ঘেব আপন কন্যার 'সরপুযুব। বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে 
বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমেবু মাতা যখন বিবাহিতা! হইলেন তখন 
মহান বিবন্ষান অদর্শন হইলেন । 

১ প্রভাসখণ্-১৯1১১৭ ২ হুঙগপুরাণ' রেধাখও্--৫৬1৬১ ৩ তদেব--৫৬1২২-২৩ 
৪ খাখেদ--১০1১৪।১ € অনুবাদ -রমেশচজ দত ৬ খাখেদ--.১০।১৭।১- ২ 
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সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে। মন্প্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহাব 
তুল্যারুতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবন্বানকে দেওয়া হইল। তখন ছুই ছস্থিকে 
গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন ।* 

যাস্ক এই ছুই থকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে ত্বষ্টার কন্যা সরগুার 
সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল! সরপুযুর গর্ভে বিবন্বানের ছুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ 

করে। এই ছুটি সম্ভান যম ও মী । সরণ্যু নিজের অনুরূপ সবর্ণা নানী আর 
একটি নান্বীকে পতির কাছে বেখে অশ্বব্ধপ ধারণ করে পলায়ন কবেছিলেন । 
বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে £ 

অভবন্সিধুনং সঃ সবণুতুক্তিশিরা সহ। 
স বৈ শরণুযুং প্রীযচ্ছৎ দ্বয়মেব বিবন্বতে । 

ততঃ সরণুযাং জ্ঞাতে যমযম্যো বিবন্বত: | 
তৌ.চাগুযুতৌ৷ যমাবেব জ্যায়াং স্তাভ্যাংতুবৈ ঘমঃ।২ 

_-ত্ৃষটার সরণ্যু ও ত্রিশিরা। যমজ পুত্রকন্া ছিল। তিনি স্বয়ং সরণ্যুকে প্রদান 

করলেন বিবন্বানের হাতে । সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের যম ও যমী নামে পুত্রকন্। 
জন্মগ্রহণ করে৷ তাঁর উভয়ে যমছয় নামে পরিচিত) তন্মধ্যে যম জ্যেষ্ঠ | 

বেদের ঘম- খণ্ধেদের যম পুরাণের যমের মত নরকের অধিকর্তা নন। 

ধৰ্থেদের যম পিতৃলোকের অধিকর্তা । তিনি পুণ্যকারীকে পুরস্কৃত করেন এবং 

পিভৃগণ বিশেষতঃ অঙ্গিরা নামক পিতৃগণের সঙ্গে যজ্জভাগ গ্রহণ কয়েন । 

ইমং যমং প্রস্তরম। হি সীদাং গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সবিদানঃ ।৩ 

_-হে যম, এই আরব্ধ যজে। আসিয়া উপবেশন কর । তুমি এই হজ জান 

তোমার সঙ্গে অঙ্গির৷ নামক পিভৃলোকদিগকে লইয়। আমিও ৷? 

যমে। অঙ্ষিরোভিঃ - মধংতি | 

_যম অঙ্গিরাদের দ্বার! নন্দিত হন। 
অঙ্গিরোভিরাগহি ঘজিয়োভিধধম বৈরূপৈব্বিহ মাদয়ন্ম ৪ 

হে ঘম! নানামৃতিধারী অঙ্গির৷ নামক হজ্জভোক্তা পিভৃুলোকদিগের লছিত 
এস, এইস্থানে আমোদ কর।" 

১ অন্থবাদ -রমেশচজ দত ২ বৃহনজ্েবত।--৬।১৬১-৬৩ ৩ খথেছ--১০।১৪।৪ 

৪ অনুধাদ--রমেশচজ দত £ ধাথেদ--১০1১৪।৬ ৬ ধথেদ--১০1১৪1৭ ৭ ভিফেধ 
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যম ম্বৃত বাক্তিদের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকেন £ 

পরের়িবাংসং প্রবতো! মহীরঙ বহুভাঃ পন্থামন্থপম্পসানম্।+ 
- তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাহার নিকটই সকল লোক 

গন করে।ং 

“যম মরণোঙ্গুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন, মৃত্যুর পর কোন মার্গে কে 
যাইবে, তাহা নির্দেশ কবিয়। দেন এবং কৃতকর্মের দ্বারা যেযে লোক পাইবান 

অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌছাইয় দেন।”৩ 
যমে! ন গাতুং প্রথম বিবেদ নেষা গব্যুতিরপভর্তবা উ। 
যক্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পব্য়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অন্থন্থাঃ ।* 

_আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়াছেন, সেই পথ 

আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্বপুরুষের] গিয়াছেন, সকল 
জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে যাইবে 1 

যম মৃতব্যক্তিকে স্থান দান করেন £ 

“্যমো দদাত্যবসানমন্মৈ।” 

সৃতবক্তিকে কর্মান্ছসারে পথ প্রদর্শন করান, মুতের জন্য উপযুক্রস্থান নির্ণয় 

করেন বলেই ঘম পরবর্তীকালে হয়েছেন ধর্মবাজ-_মৃত্যুর দেবতা-_প্রেতলোকের 
অধীশ্বর ৷ 

চারি চক্ষুবিশিষ্ট ছুটি কুকুর যমের প্রহবী £ 

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারো চতুরক্ষৌ পথিরক্ষো বৃচক্ষস । 
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাঁজন্ত স্বস্তি চাশ্বা অনমীবং চ ধেহি ॥* 

হে যম ! তোমার প্রহরী স্বরূপ যে ছুই কুকুর আছে, তাহা'দগের চারিচক্ষু 

যাহারা পথ বক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মানুষকেই পতিত হইতে 

হুয়। হে রাজা, ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীবোগ কর। 

এই কুকুর ছু'টিই যমেরদূত-_ 
উরণসাবহৃতৃপা উদ্বুংবলৌ যমস্ত দূতৌ৷ চরতো৷ জনা অনু ॥৯ 

দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট অতৃপ্ত ( অথবা স্রাণ গ্রহণে তৃপ্ত) যমের ছুই দৃত 
জনগণের পশ্চাতে ধাবিত হন । 

১ খখেদ_-১.।১৪।১ ২ অনুবাদ-তদেষ ৩ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরক্ত (ক বি. পৃঃ ১১১৫ 

৪ এ ১০1১৪1২, অপর্ব--১৮।১১।১।৫* ৫ অনুবাদ- রমেশচন্্র দত ৬ ধাথেদ --১০।১৪।৯ 

৭. ১০১৪।১১ ৮ অনুবাদ--তদেব ৯ ধরেদ--১।১৪1১২ 
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যমের প্রহরী এই ছুই সারমেয় পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক যমদূতের পরিকল্পনার 
মূল। এমন কি মহাভারতে মহাপ্রস্থান পর্বে যুধিষ্টিষ্ের অঙ্গগামী ধর্মরূপী 
সারমেয়ের কল্পনাও এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। 

যম ও যমী ছুই যমজ ভাই-বোন । কিন্ত যম অগ্রজ । খখেদের দশম মণ্ডল 
দশম হুক্তে যম ও যমীর কথোপকথন বণিত হয়েছে । যমী সহোদরা ভগিনী 
হুওয়া সত্বেও নান! যুক্তিতর্ক দ্বারা ভগিনীতে উপগত হতে আহ্বান করায় যম 

যুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ মিলন অগ্রাহা কবেছেন। পুরাণে যমী হয়েছেন যমুনা । 

পরলোকের অধীশ্বর -সরণুযু ও বিবন্বানের পুত্র ঘম পরলোকগামীর পথ- 
প্রদর্শক ও পুণ্যফলদাতা । পুরাণে তিনি মৃত্যুর দেবতা, নরকের অধিপতি এবং 

দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর-_দশদিক্পীলের অন্ততম। তিনি পাপ-পুণ্যর বিচারক 

এবং পাপীর শান্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদীতা। এই হিসাবে তিনি গ্রীকৃপুয়াণের 
চ106০-র সমধর্ম। | 55008 090010198 10 71000 20061901098 6006 00816100 

21060 0089 10 0066৮ 10056001985. [79 18 6109 800 ০1 0986 10108 

9008185 01 86597%] 176118 00910610090 10 6106 1901:2088.১ 

পুরাণে ঘমের বিচারকার্ষের সহায়ক চিত্রপ্তপ্ত তার সচিব। ন্যায় ধর্মের 
বিচারক বলেই তিনি ধর্মরাজ। 

ধর্মাধর্মবিধানজ্ঞ সর্বধর্ম প্রবর্তক | 

স্বমেব জগতো৷ নাথঃ প্রজমংযমনো যমঃ ॥ 

কর্মণামনূরূপেণ যন্মাদ্যময়মে প্রজাঃ। 

তম্মাছৈ প্রোচ্যসে দেব যম ইত্যেব নামতঃ ॥ 

ধর্মেনেম। প্রজা: সর্ব যম্মাব্রক্তয়সে প্রভো ৷ 

তহম্থাত্তে ধর্মরাজেতি নাম সন্তিনিগগ্যতে ॥২ 

-_-হে ধর্ম ও অধর্মের বিধানজ্ঞ, সকল ধর্মের প্রবতক্ক, তুমি জগতের নাথ, 

প্রজাগণের নিয়ন্ত।, কর্মানুসারে প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত কর কলে তুমি যম নামে 

প্রসি্ধ। সকল প্রজাকে যেহেতু ধর্মের দ্বার পালন কর সেইজন্য সৎব্যক্তিগণ 

তোমাকে ধর্মরাজ বলেন । 

যম শব্ের অর্থ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে ছুই ভাই বোন একত্রে 

জক্সেছেন বলেই যম ও যমী নামকরণ হয়েছে ; কারণ যম শব্দের অর্থ যুগ্ঠা। 

১53০৪ 113 0158 800. 1505003 9৫ 115089--12. 101592288 0886 51. 

২ মংহাপুরাণ- ২১৩।১.৩ 
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কিন্ত যাক্ষ-এর মতে যম শব্দের অর্থ সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ । হৃর্ধবশ্মি জগৎকে 

মং্যমিত করে গ্রীন্ম, বর্ষা ইত্যার্দি খতু নিরূপণের দ্বারা জল গ্রহণ ও জলদানের 
দ্বায়া | সুতরাং যাক্ক-এর মতে স্থূ্যরশ্রিই যম-_রশ্রিধমনাৎ ।২ 

যান্ক কেবল হৃ্র্ধরশ্মিকেই যম বলেন নি। তার মতে অগ্নিও যম-_“অগ্নিরূপি 

যম উচ্যতে |৮ৎ ূ 
যমের অগ্রিরূপতা প্রমাণ করার জন্য যাস্ক খণ্েদের ছুটি মন্ত্র উদ্ধত করেছেন । 

থক দুটিতে অগ্নি সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

সেনেব সুষ্টামং দধাত্যস্তর্ণ দিছ্যাত্বেষ প্রতীক | 

যমো৷ হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাঁং পতির্জনীনাং ॥ 

তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাঁবো নক্ষং ত ইদ্ধমূ ॥8, 
__ প্রেরিত সেনার ন্যায় ধান্কীর দীপ্তিমুখ ইঘুর ন্যায় অগ্নি শক্রগণের ভয় 

সথশর করেন, যাহা জন্িয়াছে ও যাহা জন্থিবে সে সমস্তই অগ্নি। অগ্নি 

কুমারীগণের জার ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি । 
গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেইরূপ আমন জঙ্গম ও স্থাবর ( অর্থাৎ পশু 

ও ত্রীহি আদি ) উপহারের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি | 

অন্নবাদক এখানে যম শব্দে অগ্নিকে গ্রহণ করেছেন । সায়নাচার্যও বলেছেন, 

“যমোহপ্রিরুচ্তে |” অন্নিকে যম বলা হয়েছে কেন? না, অগ্নি তাপশক্তিবূপে 

সমন্ত বিশ্ব-ব্রদ্ধাণ্ড সযমিত বা নিয়ন্ত্রিত করেন। যাস্ক এখানে বলেছেন, যম শবে 

এখানে যমজ বা যুগ্ম বোঝায় । “যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গত:৬--যম ইন্দ্রের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই ব্রাঙ্ষণবাক্য অনুসারে অগ্নি ও ইন্দ্র 

যমজ ভ্রাতা । “ঘমাবিহেহ মাতরা ইত্যপি নিগমে! ভবতি ।”- ছুই যম যম ত্রাতৃ- 

দ্বয় -ইন্দ্র ও অগ্নি) সকল লোকের নির্মাতা, এইরূপ নিগম বা বেদবাক্য প্রচ্লত। 
উক্ত বাক্যে যমৌ অর্থাৎ যমদ্বয় 'ইহ ইহ মাতয়া, অর্থে বোঝায় এই লোক 

। অর্থাৎ পাঁধিব জগৎ ) এবং এই লোকের ( অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকের ) নির্মাতা 
অগ্নি ও ইন্দ্র। 

১৬৪৫০ ১6160610189, [15 (0 0.) 0885.250 ২ নিরুক্ত--২।১৪।১ 

৩ নিরুক্ত--১*।২০।৫ ৪ ধাথেদ _-১।৬১।৪-৫ ৫ অনুবাদ -_-রমেশচন্্র দত্ত 
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্কন্স্বামী নিরক্তের টীকায় লিখেছেন, “যুগ্রপজ্জাত ত্বাদ্যমোহজ্াপ্রিকচ্যতে, কেন 
পুনঃ সহামিযু'গপজ্জাতঃ ইন্দ্রেণ | কুত এতৎ্? ব্রাঙ্ষণমন্ত্র নিগমাৎ। ব্রাহ্ণং তাবং 

যমে! হ জাত ইন্দ্েন সহ সঙ্গত।” --(অন্ঠার্থ) একসঙ্ষে জন্মহেতু ঘমকেও অগ্নি 
বলা হয়েছে । যম কার সঙ্গে এবত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? ইন্দ্রের সঙ্গে । কোথায় 
এ কথ আছে? ব্রাহ্ষণমঞ্ত্ে আছে-_-জমোহ জাত । 

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন “যমে! হ জাত ইন্দ্রেণ সঙ্গত”_ ইহা একটি' 

ব্রাহ্মণ বাক্য ; ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামের নির্বচন প্রদশিত হইয়াছে । ইন্দ্রের 

সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত যমজ বলিয়া! অগ্নির নাম যম। 

“যমাবিহেহ মাতরা”_ ইহা খথেদের মন্ত্রাংশ (৬।৫৯।২ | অগ্নি ও ইন্দ্রের একই 

জনক, ইহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ইহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথ্থবীতে, আর 

একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া! সর্বলোক নির্মাণ কষেন,- ইহাই মন্ত্রের 

তাৎপর্য । এইস্থলে প্রথম ইহ শবেব ছারা অগ্থির পাখিবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে- “যম 

শবে যে অগ্রিকে বোঝায়, তা-ই পৃথিব-স্থানীয়, অস্তরীক্ষ-স্থানীয় বা দ্যুলোক- 
স্থানীয় নহে ।”১ 

কষ্ণযজুর্বেদে যম পাধিবাগ্রিরূপে পৃথিবীর আধিপতি। 
যাবতী বৈ পৃথিবী তশ্ত যমো৷ অধিপতাং পরীয়ায় ।+ 

যতদিন পৃথিবী থাকে ততদিন যমও তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন । 

যমকে কন্তাগণের জার ও বিবাহিতা বমণীদের পতি বলার তাৎপর্য কি? 

অগ্নির সন্নিকটে কুমারী কন্ঠাদের বিধাহকালে কুমাবীত্বের বিনাশ ঘটে ;$ অতএব 

যম বা অগ্নি কন্যাদের জার । আর বিবাহের পৰে পত্তী পতির সঙ্গে অগ্নিতে হবিঃ 

প্রদান করেন । স্থতবাং এক্ষেজেও অগ্নি বিবাহিতা বুমণীর পতি । 

কিন্ত যম কি শুধু অগ্নি? যম হুর্যও । খঞ্েদই সূর্যকে যম বলেছেন £ 

যম্মিন্ বৃক্ষে স্থপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ । 

অত্র! নে! বিশপতিঃ পিত৷ পুরাণ ননুবেনতি ॥৩ 

_যে সুদীপ্ত আদিত্যমগ্ডলে আদিত্য যম) রশ্থিসমূহের সহিত সঙ্গত বা 
সম্পিগ্ডিত হয়, সেই আদিত্যমগ্লে সর্বরক্ষক বা সর্বপালক্ক পিতৃস্থানীয় আদিত্য 

জীর্ণ বিষয়তৃষ্ণ আমাদিগকে কামনা করুন।" 

১ নিরক্ত (ক 'ব) পৃ-১১১৮ ২ কৃষধু$-- ৫1৫1২।৩ ৩ ধর্েদ--১১।১৩৫।১ 

৪ অনুবাদ-_অমরেশ্বর ঠাকুর 



যষ ২৯৩ 

এখানে স্থপলাশ বৃক্ষ আদিত্যমণ্ডল, দেব শবের অর্থ সুর্যরুশ্মি এবং যম 

আদিত্য বা স্ুর্ঘ। যাক্ক খক্টির ব্যাথায় লিখেছেন, “দেবৈঃ সংগচ্ছতে যমো! 
বশ্মিভিরাদিত্যস্তত্র নঃ সর্বস্ত পাতা ব! পাপয়িতা বা-** |৮১ 

_যম আদিত্য বশ্সিমকলের সঙ্গে সংগত হয়ে সকলের বক্ষাকর্তা বা পালন- 
কর্তা । 

সুর্য মাধ্যমিক বা অস্তরীক্ষম্থ দেবতা, যমও মাধ্যমিক দেবতা _“মাধাষিকো 
যম ইত্যা্ছ: ।”২ 

যমের এক নাম তুর--“তুর ইতি যম পাম, তরতের্বা ত্বরতের্ব! ত্বরয়। তৃর্ণ- 

গতির্যমো! |৮৩ 

_তুর যমের নাম, যম শব তরণার্থক, তৃ ধাতব থেকে অথবা শগ্্রত্বজাপক ত্বর 
ধাতু থেকে নিম্পন্ন, স্থৃতরাং তুর শবের অর্থ ভ্রুতগষ্নশীল যম । 

সর্ব অথবা! হুর্ধরশ্মি অপেক্ষা দ্রুতগমনশীল আর কে আছে? তৃ ধাতুর অর্থ 
পার হওয়া। সর্ব আকাশ পার হচ্ছেন প্রতিষ্নিন। তুর্ণগতিও তিনি । মাত্র 
কয়েক ঘণ্টায় . একদিনে) আকাশসাগর 'অবলীলায় পার হয়ে যান। 

স্র্য ও অগ্নি একই | সুতরাং মর্তের অগ্নি ও অন্তরীক্ষের স্থর্যই যমরূপে 

আখ্যাত। যম স্থ্যাপ্রিরই অপর এক মূতি | বরমেশচন্দ্র দত্তও এই মত পোষণ 
করেন। তাঁর মতে “যমের আদি অর্থ ুর্ধ বা দিবন।”* স্থ্ধের পত্বী, পুত্র-কন্তা 

ইত্যাদি স্র্ধেরই অংশবিশেষ অথবা মুতিবিশেষ | 
যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি । স্তরাং দক্ষিণ দিকে গমনকালে অর্থাৎ 

দক্ষিণায়নকালের হুর্ধযই যম নামে চিহ্নিত । এই সময়ে ভৃর্ধরৃশ্শি সংযমন করেন, 
তার তেজ হান পায়। ্র্ধরশ্মিও মৃত্তিকার রন সংযমন করে থাকে । 

সূর্য ও স্ুর্ধা যেমন ভিন্ন, যম ও যমী৪ তেমনি অভিন্নাত্ম।। “পণ্ডিতদের 
মতান্ুসারে এই ছুই কুকুর (যমের কুকুর) চন্দ্র ও সুর্যের রূপক মাক |”: কক্ষের 

ছুই অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন) ঘমের প্রহরী ছুই সারমেয় বলে গ্রহণ করাই 
যুক্তিযুক্ত । 

খখেদের যম ও পৌরাণিক যমের মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । 

“খথেদের যম পৌরাণিক যম নহে, খথেদের যম পুন্যকর্মের পুরক্কারবিধাতা ।”* 

১ নির্__১১1২২ ২ নিরুভ্ত--১১।১৮।৩ ৩ নিরুক্ত--১২১৪1৩ 
৪ খাখেদের বজাম্ুবাদ, ২য়-_পৃঃ ১৪১৪, ১৭।১৪।১ থকের টীকা! 
« পৌর!পিক অতিধান-_পৃঃ ৩৫* ৬ রমেশচন্্র দত, খগ্খেদের বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ১৪১৪ 



২৪৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

প্রেতনোকের অধিকর্তা পাপ-পুণ্যের বিচারকত ও ফল প্রদাতা আম়ুহীন ব্যক্তির 
মৃতাদাতা পৌরাণিক যম। 

হূর্যরূগী যম কিতাবে প্রেতলোকের অধিপতি যমে পরিণত হয়েছিলেন, তার 
একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত ম্যাক্স্মূলর | “অতএব মোক্ষমূলরের 

মতে দিবা (ব1 সূর্য) ও রাত্রিকে প্রথম খধিগণ বিবস্বান্ (আকাশ) ও সরণুয 

(প্রভাতের) যমজ সন্তান যম ও যমী নাম দিয়াছেন। পরে যম মৃত্যুর রাজ। 

হইলেন কিরপে ? 71850581198 বলেন, পপ্রাচীন ঝধিগণ যেরূপ পুর্বদিককে 
জীবনের উৎপত্তিস্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান 

মনে করিতেন। হৃর্য সেই পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়! পশ্চিমদিকে অন্তহিত হইতেন 
অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়। পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম 

পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হইল । (9০$9009 01 [,87080889, 1889, 

০]. [], 10889 562.)+ 

আসলে হুর্ধয যেমন জীবনের অধিপতি, তেমনি মৃত্যুর কতণ-_“যস্ত ছায়া- 

মৃতং যন্য ম্ৃত্যুঃ ।”২ জীবন ও মৃত্যু একই বন্তর এ পিঠ ও পিঠ। মৃত্যুর অধিপতি 
ঘে সূর্য অথবা তূর্ধের বিশেষরূপ তিনিই - জগতের সংযমনকারী যম । 

আবেস্তায় “যিম" যমেরই প্রতিরূপ। ইনি প্রথমে রাজা এবং সভ্যতার হ্্টি- 

কত তার পিতার নাম বিবন্য২ ।বিবস্ব২। | 

সুর্য ও সুর্য, দক্ষ ও অর্িতির মত যম ওযমী একই বস্তর দ্বৈত প্রকাশ। 

সতরাং যমী যমের ভগিনী হলেও মিলনের জন্য পীড়াপীড়ি করেন । এতে সামাজিক 

বিরোধ হলেও তত্বতঃ কোন বিরোধ হয় না। 

যমেৰ হুর্ধরূপতার ইঙ্গিত আরও কোন কোন পণ্ডিত দিয়েছেন । [7918 
৪ 8106, ৪00. 0579118 10 091686191 116106, 11) 6008 11009100096 8810090870 

01 1899591, 1090 6109 091)81690. 70815010. 00170) 89800186680. 117) 10198890- 

10899 16৮ ড9:0128,7 5 

সূ্ধপ্সিরূপী যম যখন মৃত্যুর অধিপতিরূপে পরিগণিত হলেন, তখন নানারপ 

কাহিনী-কিম্বান্তীও গড়ে উঠলো যম সম্পর্কে । *]0 80 59955, 608 18 

৪810.. 00 08 609 5786 200681 ০ 0160 8700 906 60 0098 ৮90 ০01 

সা0801) 106 10696817069 6706 ঠি86 10010 8010. 

১ খখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৮৭, ১৩৫1৬ খকের টাকা ২ খস্থেদ--১০1১২১।২ 

৩ তদেব ৪ 90210 96192680139» 2], 2986 250 | 



যম হই 

1) 6156 1010551855 07808. 61089 19 60. 80008 01 ড6008,5 
108721858 1615 ছ 20065189151] 10 1059 18) 11555, 625 02665 

08087)667 01 € 13751000105 0097190106৮ 800. 6001106£ 60 ড800810001.5 

এই যম নামক দেবতাটি বৌদ্ধধর্মের প্রবেশাধিকার পেয়েছেন ধর্মপালরূপে। 
বৌদ্ধধর্মপাল ও হিন্দুপুরাণের ধর্মরাজ যম একই দেবতার প্রকারভেদ ।২ 

মহাভারতে ও পুরাণে যমের মুতির বিবরণ আছে। মহাভারতে সাবিত্রী 
যমকে যেরূপে দেখেছিলেন তার বর্ণনা ঃ 

মুহুতীদেব চাপশ্ঠৎ পুরুষং রক্তবাসসম্। 

বদ্ধমৌলিং বপুষ্ন্তমাদিত্যসমতেজসম্ 
হামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং চ্চয়াবহম্।ও 

_ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রূক্তবাঁস! বন্ধমৌলি সাক্ষাৎ দিবাঁকরের ন্যায় 
তেজন্বী শ্যামবর্ণণ বক্তনয়ন, ভয়ানক পুকঘ পাশহস্তে সত্যবানের পারে 
দণ্ডায়মান '"' 1৪ 

এখানে যম আদিত্য সম তেজ:সম্পন্ন। ঘমের আদিত্য ম্বরূপতার ইঙ্গিত 
ম্পষ্ট। 

কালিকাপুরাণে যমের বর্ণন] £ 

পৃজয়েতুত্র শমনং পাশৌ দণ্ড সদৈব যঃ। 
ধন্তে তু পাণিন! নিত্যং প্রাণদণ্ডশ্ত সাধনম্ ॥ 

কৃষ্ণবর্ণস্ধ ছিভুজং কিবীট মুকুটোজ্জবলম্। 

দধধাসি পুত্রী চ বামপাণো৷ সদৈব হি! 
কৃষণস্ত্রং স্থুলপাদং বহিনিঃম্যতদস্তকম্ 

ভয়াভয়প্রদং নিত্যং নৃণীং মহিষবাহনম্ ॥৫, 

- সব সময়ে হস্তে দণ্ধারী যমকে পুজা করবে, তিনি প্রাণদণ্ড সম্পাদনকাবী 
দণ্ড নিত্য হস্তে ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ, ছুই বাঁবিশিষ্ট, উজ্জল কিরীট মুকুট 
শোভিত, সর্বদা বামহত্তে অসি এবং ছুবিক। ধারণ করেন। তার অস্ত্র কৃষ্ণ একটি 
পদ স্থল, দত্তপংক্তি বহিরাগত । তিনি মহিষবাহন, মানবকুলের ভয় ও অভয়প্রদ । 

মহাভারতে ধর্ম নামক যে দেবতার উল্লেখ পাই, ঘিনি যুধিভিরের জন্মদাতা 

১:56808? 70510558280 15£67003 9£ [77015--7, 10592585, 0886 51. 

২09৫5 0£ ২ 92017621) 9090151500--721855 95065, 088০ 108 

৩ মহাঁঃ, বনপর্ব--২৯৬।৮-৯ ৪ অনুবাদ--কালীপ্রসগ্ন সিংহ € কাঃ পু$--৭৮1১১৪-১১৬ 



২১৩ হিস্দুদের দেবদেবী ঃ উতন্তব ও ক্রমবিকাশ 

এবং যিনি বকৃন্ধপে পাগুবদের পরীক্ষা! করেছিলেন, মেই ধর্দখ যষবাদ অপেক্ষা 

পৃথক কোন দেবতারূপে প্রতিভাত হুয়। অবন্ঠ এই ধর্মও হুর্ষের প্রকারতেনব 

বলেই অনুমিত হয়। কারণ ইনি হুর্ধোপম, জনন্ত অগ্রিতুল্, বিমানে আরোহণ 
করে কুস্তীর নিকটে এসেছিলেন ।১ পরবর্তীকালে যমই ধর্খ বাধম'রাজ নামে 
পরিচিত হয়েছেন। কঠোপনিষদে যম ব্রহ্ষতত্বজ্জ। তিনি নচিকেতার নিকট 
ব্রহ্ষতত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 

মত্শ্তপুরাণে ঘমকেই ধমরাজ বলা হয়েছে । সত্যবানের প্রাণপুরুষকে নিয়ে 

যাবার জন্য ধম রাজ এসেছিলেন। 

দর্শ ধর্মরাজস্ত ব্বয়ং তং দেশমাগতম্ । 

নীলোৎপলদলশ্ঠামং পীতান্বরধরং প্রতৃম্ ॥ 
বিছ্যুল্পতা নিবদ্ধাঙ্গং সতোয়মিব তোয়দম্। 

কিরীটেনার্ক বর্ণেন কুগুলৈশ্চ বিরাজিতম্ ॥ 
হারভারাপিতোরক্কং তথাঙ্গদ বিভূষিতম্। 
তথাম্থগম্যমানঞ্চ কালেন সহ মৃত্যুন! ॥২ 

_-( সাবিত্রী ) সেই স্থানে সমাগত ধর্মরাজকে দেখলেন, সেই প্রন নীলপক্সেনর 
পাপড়ির মত শ্ঠামবর্ণ পীতবন্ত্রধারী যেন বিছ্বাল্পতা বেই্টিত জল ভারাক্রান্ত মেঘ। 

তিনি হুর্ধবর্ণের মুকুট ও কুগ্ডুল শোভিত, বক্ষ-স্থলে হার ও বাহুতে অঙ্গদভূষিত, 
কাল ও মৃত্যু তার অনুগমন করছেন । 

উক্ত পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় ঘমের মুতিও বণিত হয়েছে : 
তথ] যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাশধরং বিভুম্ ॥ 

মহিষমারূঢং কৃষ্ণঞ্জন চয়োপমম্। 

সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্ত্যায়িসমলোচনম্ ॥ 

মহিষশ্চিত্প্ুপ্তশ্চ করালাঃ কিংকরান্তথা ।৩ 
__এখন যমেধ কথা বলছি। এ বিভূ দণ্ড ও পাশ ধারণকারী মহিষে 

আরোহুণকারী কালে কাজলের মত রঙ, সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রদীপ্ধ অগ্নির মত 

চচ্ছ; মহিষ ও চিত্রগুপ্ধ তার ছুই ভয়ংকর অন্ুচর় | 
ইন্দ্রের বাহন এঁরাবত ও যমের বাহন মহিষ একই বন্ত। আকাশের ঘন 

কু মেঘ কবিকল্পনায় হস্তী বা! মহিষের আকার লাভ করেছে । 

১ জাদিপর্ব--১২৩ অঃ ২ বৎন/পুঃ -২১০।৫-৭ ৩ মতসাপুঃ- ২৬১/১২-১৪ 



য্ষ ২5৭ 

পর্পপুরাণের ভূমিখণ্ডে ( ৭০ অঃ) যমপীড়া অর্থাৎ পাপি বাক্তিদের নরকে যস- 
দণ্ড ভোগের বিবরণ আছে। ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে সাবিত্রী যষের যে স্ব করেছেন 
তাতে যম ধর্মরাজ এবং অন্তক বা মৃত্যুদগ্ুদাতারূপে বণিত হয়েছেন । 

তপসা ধর্মমারাধ্য পুরে ভান্বরঃ পুরা । 

ধর্মীংশং যং সৃতং প্রাপ ধর্মরাজং নমাম্যহম্ ॥ 

সমতা সর্বভূতেষু যন্য সর্বন্ত সাক্ষিণঃ | 
অতো] যন্নাম শমন ইতি তং প্রণমাম্যহুম্ ॥ 

যেনাস্তশ্চ কতো বিশ্বে সর্বেষাং জীবিনাং পরম্ । 

কর্মাণুরূপকালে চ তং কৃতাস্তং নমাম্যহম্ ॥ 

বিভতি দপ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিছেতবে। 
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শান্তা সর্বকর্মখাম্ ॥ 

বিশ্বে চ কলয়ত্যেব যঃ সর্বায়ুশ্চ সম্ত্বম্। 

অতীব দুণিবার্ধধ তং কালং প্রণমাম্তরহম্। 
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্মী সংযমী বিজিত্তেন্দিয়ঃ | 
জীবিনাং কর্মফলদং তং যমং প্রণমাধ্যহুম্ ॥+ 

-_ পুরাকালে পুফরতীর্থে সুর্য ধর্মকে আরাধন] করে ধর্মের অংশন্বরূপ যে পুত্র 

প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধর্মরাজকে প্রণাম করি। সর্বতরষ্ঠী সর্বভূতে সমতা বিধান 
কষেন বলেই তিনি শমন নামে পরিচিত ; তীকে প্রণম। ঘিনি বিশ্বে সকল 
দীবের কর্মান্রূপ সময়ে অস্ত ঘটান, তিনিই কৃতাস্ত, তাকে প্রণাম । পাপিগণের 

শুদ্ধি নিমিস্ত যিনি দগধারণ করেন, সেই সকল কর্মের শাসনকতা দগ্ুধর যমকে 

প্রণাম করি। যিনি বিশ্বে সকলের আয়ু সকলসময়েই ছিন্ন করছেন, যিনি অত্যন্ত 

ছনিবার সেই কালকে নমস্কার । তপন্থী, বিষুতক্ত, ধামিক, সংযমী, জিতেন্দরিয়, 
জীবিত ব্যক্তির ক্মফলদাতা সেই যমকে প্রণাম করি । 

এখানে যমের নাম ধর্মরাজ, শমন, কৃতান্ত, দণ্ডধর ও কাল। ধর্ম ও ঘম 

এখানে পৃথক $ ধর্মের অংশে যমের জন্ম । যিনি বিশ্বকে ধারণ কবেন তিনিই 
ধর্ম বা! সূর্য অথবা! হুর্যা্সির তেজ । যম তীরই অংশ। 

১ হ্রদ বৈঃ গু ২৮৮ ১৩ 
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যমের বাহন মহিষ £ 
রুদ্রোজঃ সম্ভবং ভীমং কষ্চবর্ণং মনোজবম্। 
পৌঁণ্.কং নাম মহিষং ধর্মরাজন্ত নারাদ ॥+ 

_রুত্রের তেজসভূত ভীষণ কৃষ্কবর্ণ মনোগতি সম্পন্ন পৌও..ক নামে মহিষ 
ধর্মরাজের বাহন । 

রদ্রে হলেন সূর্য । তাঁর তেজ থেকে জাত কৃষ্ববর্ণ মহিষ ইন্দ্রের বাহন এরাবতের 

মত ঘন কাঁলো৷ মেঘ ছাড়া আর কি? 

১ বাধনপুঃ--৯।১৬ 



দক্ষ 

ভারতবর্ষের কাঁব্যেপুরাণে প্রজাপতি দক্ষ একজন অতি পরিচিত এবং 
হুপ্রসিদ্ধ ব)ক্তি। বহু বিচিত্র উপাাখ)ান দক্ষের নামে চলিত আছে। তন্মধ্যে 

আগ্চাঁশাক্তি শিবগৃহিণী পার্বতী, উম] বা দুর্গার পূর্বজন্মের পিতারূপে এবং স্থপ্রসিদ্ 
দক্ষযজ্ঞের নায়করূপে তিনি সর্বজন পরিচিত | বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে, 

বিশেষতঃ চণ্ীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও শিবায়নকাব্যে দক্ষযজ্জের ঘটনাবলী বিশেষস্থান 
দখল করেছে। শ্রীমদভাগবতে দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র । ব্রহ্মা গ্রজা হ্ষ্তি মানসে মন 

থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের সষ্টি'করলেন। কিন্তু এই চারিজন 

তপঃপরায়ণ খষি স্তিকর্মে অনিচ্ছুক হওয়ায় জ্দ্ধা মরীচি, অত্র, অঙ্গিরস, 

পুলস্ত, পুলহ, ক্রুতু, ভূপগু, বশিষ্ট, দক্ষ ও নারদ এই দশটি পুত্রকে সুষ্টি করেছিলেন । 

এদের মধ্যে দক্ষ ত্রদ্ধার অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । প্রজাপতি-বরহ্মার 
এই দশটি পুত্র প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ । ব্রক্গার দেহ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হলে মনন ও 
শতরূপা নামে মিথুনের সৃষ্টি হয়। শতরূপার গর্ভে মন্থর দুই পুত্রও তিন কন্যা 
জন্মগ্রহণ করে। কন্যাত্রয়ের নাম আকুতি, দেবহুতি ও প্রস্থতি ! মনু তার 

কন্তা প্রহ্থতির সঙ্গে দক্ষের বিবাহ দিয়েছিলেন । 

দক্ষায় ব্রন্মপুত্ায় প্রন্থতিং ভগবান্ মন্থুঃ|২ 

প্রন্থতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হাজাত্মজঃ ॥০ 

প্রশ্থতির গর্ভে দক্ষের ষোলটি কন্যা জন্মে । তন্মেধ্যে তেরোটি ধমকে, একটি 

অগ্রিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে ও একটি শিবকে সম্প্রদান কয়েছিলেন প্রজাপতি 

দক্ষ । শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্ট, পু, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধ, মেধা, তিতিক্ষা, 

হী ও মৃতি এই তেরোজন ধমে র পত্তী। অগ্নির পত্বী স্বাহা। পিতৃগণের পত্রী 
ত্বধা। আয় শিবের পত্বী হলেন সতী । 

ভবন্ত পত্বী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা | 

কোন এক সময়ে দেব ও খধিদের সভায় দক্ষ উপস্থিত হলে দেব ও খধিগণ 

দক্ষকে অভিবাদন করে তীয় অনুমতি নিয়ে উপবেশন করলেন । কিন্তু শিব আসন 

১ ভাগবত-৩।১২ ২ ভাগবত" _-৪1১1১১ ৩ ভাগবত--৪1১।৪৬ 
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থেকে উথিত হলেন না, দক্ষের সংকারও করলেন না। জামাতৃরৃত এই অসম্মানে 
ক্ষুদ্ধ দক্ষ শিবনিন্দা করলেন সর্বসমক্ষে, তৎপরে তিনি অভিশাপ দিলেন, ইন্দ্র, 
উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে শিব যজ্ভাগ পাবেন না। 

অয়ন্ত দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রার্দিভিরবঃ | 
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥* 

এই অভিশাপের কথা শুনে শিবানুচর নন্দী দ্ধ হয়ে দক্ষকে এবং খবিগণকে 
অভিশাপ দিক £ 

বুদ্ধা। পরাভিধায়িন্তা বিশ্বাতাত্মগতিঃ পশ্তঃ ৷ 

স্বীকামঃ সোহত্তৃতিতরাং দক্ষ বস্তমুখোহচিরাৎ ॥* 

_অবিষ্ঠার অধিকারী আত্মতত্ববিস্বত পশুতুল্য এই দক্ষ শীঘ্রই স্ত্রীকামী হোক, 
এর মুখ ছাগমুখ হোক্। 

প্রজাপতি ব্রন্ধা দক্ষকে£প্রজাপতিগণের অধিপতি কবে দিলেন। তখন দক্ষ 

বাজপেয় যাগ সমাপনান্তে বৃহস্পতি যাগ স্বর করলেন। সেই যজে রুদ্ধ ছাড়া 

দেবতা ও ব্রন্ষষিগণ সংক্কৃত হলেন । দাক্ষায়নী সতী নতশ্চরদের মুখ থেকে হজের 
কথা শুনে শিবকে পিতার যজ্ে গমনের জন্য অনুরোধ করলেন । শিব সতীকে 

নিবৃত্ত করতে যত্ববান হওয়ায় সতী ক্রুন্ধ হয়ে একাই পিতৃযজ্জে গমনের জন্য প্রস্থান 

করলেন। যজ্ঞস্থলে অনাদূতা সতী পিতৃনথে শিবনিন্দা শুনে যোগার্ঢ়া হয়ে 

'যোগোথপন্ন অনলে দঞ্ধ হলেন।” নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগ বৃত্তান্ত শুনে 
শিব একটি জটা উৎপাটন করে বীরভদ্রকে স্থষ্টি করলেন। শিবগণ সহ বীরভন্র 

বক্ষ পণ্ড করলেন, খাষি ও দেবগন হলেন নিরধাতিত, বীরভদ্র যজ্ঞাঞ্সিতে নিক্ষেপ 
করলেন দক্ষের ছিন্নমুণ্ড । দেবগণের দ্বার! স্তত হয়ে শিব দক্ষের ছাগমুণ্ড বিধান 
করলেন : 

প্রজাপতোরর্ধশীষেণ ভঁবত্বজমুখং শিরঃ।£ 

বিষ্পুরাণে দক্ষ সম্পকিত তিনটি উপাখ্যান পাওয়া ধায় । একটি বিবরণে 
ব্রন্ধার নয়জন মানসপুত্রের মধ্যে দক্ষ অনাতম | এই নয়ঙ্গনকেই ব্রহ্মা বল! হয় । 

অথান্যান্ সানসপুত্রান্ স্দ্শানাত্মনোহস্থদৎ । 
তৃগ্ং গুলস্তং পুলহং ক্রতুমক্ষিরসং তথা ॥ 

১ ভাগবত-_-81২১৮ ২ ভাগবত_-9২২৩ ৩ ভাগবত--88 ৪ ভাগবত--৪1৭।৩ 
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মরীচিং দক্ষমন্রিঞ্ বশিষ্ঠঞ্ৈব মানসম্। 

নব ত্রন্ধাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥+ 
ব্রহ্মার আত্মা থেকে জাত মন্থ তপন্ডার ছারা শতরপাকে সৃষ্টি করলেন এবং 

শতরূপাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করলেন । শতরূপার গর্তে মন্থর চব্বিশটি কন্যা জন্ম 
গ্রহণ করে | এদের মধো ধর্ম জয়োদৃশ কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন । এই চব্বিশ 

কন্যার মধ্যে সতী রুদ্রের ভার্ধা। তিনি দক্ষষজ্ঞ দেহত্যাগ করেছিলেন । 
এবং প্রকাবে! রুজ্রোহসৌ সতীং ভার্যামবিন্দত। 
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী বং কলেবরম্ ।|২ 

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি ভিন্ন : 

প্রজাপতি ব্রহ্ধা প্রাচেতস্গণকে স্থষ্টি করেছিলেন প্রজাবর্ধনের উদ্দেশ্টে । 

প্রচেতদ্গণ দশ সহল্র বংসর তপস্ঠায় নিমগ্ন থাকলেন । অতঃপর সোমের আদেশে 
বৃক্ষকন্যা মারীষার গভে প্রাচেতস্গণের ও সোয্ের তেজের অর্ধ ভাগ মিলিত 

হয়ে দক্ষের উৎপত্তি হয় ৩ 

সোম প্রাচেতস্দের বলেছিলেন £ ৃ 

যুম্মাকং তেজসোহর্ধেন মম চার্ধেন তেজলঃ । 

অল্সামুৎপত্ম্ততে বিছ।ন্ দক্ষে1| নাম প্রজাপতি; ॥* 

_ তোমাদের তেজের অর্ধাংশে এবং আমার তেজের অর্ধাংশে এই মারীষার 

গর্ভে দক্ষ নামে বিদ্বান্ প্রজাপতি উৎপন্ন হবে। 

ব্রদ্ধার আদেশে প্রজাপতি-দক্ষ প্রজা স্িতে নিরত হলেন। তিনি প্রথমে 

মন থেকে দেব, খষি, গন্ধর্ব, অস্থর ও পন্নগদের শট করলেন । 

মানসা ন তু ভূতানি পূর্ধং দক্ষোহহ্জত্তদী | 
দেবানুধীন্ গন্ধরান্ অন্থরান্ পন্নগাংস্তথা ॥? 

কিন্তু মানসী প্রজা বধিত না হওয়ায় দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিরীকে 

বিয়ে করলেন । 
অপিরীমাবহৎ কন্1ং বীরণশ্ প্রজাপতেঃ |: 

অসিরীর গর্ভে দক্ষ পাচ হাজার পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু নারদের 
প্ররোচনায় অসিরীর গর্ভজাত হংশ্ব নামক পুত্রগণ গ্রজান্হিতে অগ্রসর হলেন না । 

১ বিষ্ুপুরাণ, প্রথমাংশ__৭8-৭ ২ তদেব-_৮1১১ ৩ ওদেব-_১৫ অঃ 

৪ তদেব € তদেব-__-১৫।৮৭ ৬ তদেব_ ১৫।৮৯ 
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তখন দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে আরও সহম্র সহশ্র পুত্র হত্টি করলেন। কিন্তু এরাও 

নারদের উপদেশে মুক্তিমার্গের পথিক হলেন। তখন প্রঙ্গাপতি দক্ষ বৈবিণীর 
গর্ভে ষাটজন কন্যা স্থষ্ট করলেন। তিনি এই যষ্টিনংখ্যক কন্যার মধ্যে ধর্মকে 
দিলেন দশ, কশ্যপকে জয়োদশ, লোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চার, বহু- 

পুত্রকে ছুই, আক্ষিরসকে ছুই এবং কৃশাশ্বকে ছুই কন্যা দান করেছিলেন । 

ষ্ঠিং দক্ষোহহথজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্। 

দদৌ স দশ ধমর্ণয় কশ্ঠপায় ত্রয়োদশ । 
সপ্চবিংশতি সোমায় চতন্রোহরিষ্টনেমিনে ॥ 

ছে চৈব বন্থপুত্রায় ছে চৈবাঙ্গিরসে তথা । 

দ্বে কৃশাশ্বায় দে চৈবাঙ্গিরলে তথ! ৪১ 

দক্ষকন্যার্দের মধ্যে অদিতি, দিতি, বিনতা, কন্ত প্রভৃতি কশ্ঠপের পত্রী । 

বিষুপুরাণের অপর একস্থানে ব্রদ্ধার দক্ষিণ অনুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের 
কনা! অদ্দিতি। অর্দিতির পুত বিবন্বান। বিবস্বানের পুত্র মন ২ 

মহাভারতে ব্রদ্ধার ছয় মানসপুত্র। তাদের অন্যতম কশ্যপ। কশ্যপ জরয়োদশ 

দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেণ্ছলেন। 

্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদ্িতাঃ ন্হর্যয়ঃ | 

মরীচিরত্রযঙ্গিরসৌ পুলজ্তযঃ পুলহঃ ক্রুতুঃ ॥ 

মরীচেঃ কশ্ঠপঃ পুত্র: কশ্যপাু, ইমাঃ প্রজাঃ। 
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগ! দক্ষকন্যান্ত্রয়োদশ |1৩ 

_ ছয় মহযি ব্রক্ধার মানসপুত্রক্ূপে পরিচিত-_মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, 
পুলহ, ক্রতু । মরীচির পুত্র কশ্তপ। কশ্ঠপ থেকেই সকল প্র্গার স্ষ্ট | মহাভাগ 
ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কণ্ঠাপের ভার্যা । 

ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দ্ধ ও কদর নাম অগ্তভুক্তি 

হয়েছে। 

মহাভারতে আরও কাথত হয়েছে যে দক্ষ রক্ষার দক্ষ অঙ্ুষ্ঠ থেকে ও দক্ষ- 
পত্রী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে জাত হয়েছেন ! 

১ তন্দেব-_-১৫1১*২-১*৫ ২ বিষুপুবাপ. ৪র্থ অংশ _-১।৫ 
৩ মহাভারত, না দপব -৬৫।১-.১১ 
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দক্ষতঙায়তাহুষ্টাদ্দক্ষিণান্তগবানৃষিঃ | 
গ্ পু ক 

বামাদজায়তাু্ান্তাধা তশ্ক মহাত্মনঃ 1১ 
এখানে দক্ষ একজন খধি। তাঁর পঞ্চাশ কন্যা । তিনি দশটি ধমকে, চন্দ্রকে 

সাতাশটি এবং কশ্তপকে তেরটি কন্যা সম্প্রদীন করলেন । 
তশ্তাং পঞ্চাশতং কন্যাং স এবাজনয়ন্মুনিঃ। 

নাঃ খু ধং 

দদৌ ম দশ ধর্ময় সপ্তবিংশতিমিন্দবে। 
দিব্যেন বিধিনা রাজন্ কশ্ঠপায় জয়োদশ ॥২ 

কশ্ঠপের পত্রী অদ্দিতির গে দ্বাদশ আদিতে]র জন্ম হয়। বিষণ তাদের মধ্যে 
সর্বকনিষ্ঠ । 

ঘ্বাদশৈবাদিতেঃ পুত্রাঃ শত্রমুখ্যা নরাধিপ। 
তেষামবরজো। বিষুর্যত্র লোকাঃ প্রর্জিতিতাঃ ॥৩ 

এই দক্ষই বল্পলাস্তরে মারিষার গভভে্ প্রাচেতসেক পুত্র্ূপে উৎপন্ন হয়ে প্রাণি- 
কুলকে সৃষ্টি করেছিলেন ।" | 

মহাভারতের দ্রোণপর্বে দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী অতান্ত সংক্ষেপে বিবৃত 

হয়েছে। এই কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পষ্টভাবে 
কাহিনীটি থেকে মনে হয় যে দক্ষের যজ্ঞে শিবের ভাগ না থাকাতেই শিব ক্রুন্ধ 
হয়ে যজ্ঞ নাশ করেছিলেন । দক্ষরাজ যজ্জের উপকরণ সংগ্রহ করে যজ্ঞ আর্ত 

কবলে মহাদেব কুপিত হয়ে যজ্ঞের সকল সামগ্রী বিনষ্ট করতে স্থুরু করলেন । 

মহাদেবের ক্রোধে ত্রিক্ৃবন বিচলিত হোল; সপ্পিল রাশি সংক্ষু, বহ্ুদ্ধর1 কম্পিত, 

পর্বত ও দ্বিকৃসমূহ বিশীর্শ এবং নাগগণ মোহিত হোল। গা অন্ধকার প্রাছুভূতি 
হোল। হ্ছর্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা বিনষ্ট হোল। খধিগণ ভীত 

কম্পিত হলেন। পুরোডাশ চর্বনরত সর্ধদেবের দত্ত উৎপাটন করিলেন মহাদেব । 

মহাদেব দেবগণের প্রতি শরজাল বিস্তার করলেন। অতঃপর দেবগণ মহাদেবকে 

তুষ্ট করে তীর ঘজ্ঞভাগ দিতে নির্দেশ করলেন। শিবও দক্ষধজ্ঞ পুনরায় স্থাপিত 
করলেন । 

১ মহাভারত, আদিপর্ব--৬৬।৯-১* ২ তদেব- ৬৬1১১, ১৩ 
ও তদেব--৬৬।৩৬ 6 তদ্দেব-_৭৫1 
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দক্ষন্ত জমানন্ক বিধিবৎ সংভৃতং পুরা । 

বিব্যাধ কৃপিতো হজ্ঞং নির্ভয় স:ভবন্তদ! ॥ 
ধন্য! বাণমুৎস্জ্য স্থঘোষং বিননাদ হ। 
তে ন শর্ম কুতঃ শাস্তিং লেভিবে ম্ম পুরস্তদা ॥ 

বিক্রতে সহসা যজ্ঞ কুপিতে চ মহেশ্বরে। 

তেন জ্যাতলখোষেণ সবে লোকাঃ অমাকুলাঃ ॥ 

বভূ বুর্বশগাঃ পার্থ নিপেতৃশ্চ হুরাস্থরাঃ। 

আপম্চক্কভিরে সর্বাশ্চকম্পে চ বহুদ্ধর] ॥ 

পর্বতাশ্চ ব্যশীর্বস্ত দিশে! নাগাশ্চ মোহিতাঃ। 

অন্ধাশ্চ তমসা লোকা ন প্রাকাশন্ত সংবৃতাঃ ॥ 

জঙ্ষিবান্ সহ স্কর্ধেণ সর্বেষাং জ্যোতিষাং গ্রভাঃ। 

পৃষাণমভ্যদ্রবত শংকর: প্রহসঙ্নিব। 

পুরোডাশং তক্ষয়তো৷ দশনান্ বৈ ব্যশাতয়ৎ ॥ 
ততো নিশ্চক্রমূর্দেব। বেপমান] নতা: ম্ম তম্। 

পুনশ্চ সন্ধে দ'গান্ দেবানাং নিশিতান্ শরান্ ॥। 

সধূমান্ সম্ফুলিঙ্গাংশ্চ বিছ্যান্তোয়দস ন্ভান্। 

তং দুষ্টা তু স্থরাঃ সর্বে প্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ॥। 
রুদ্রস্ত যজ্ঞভাগঞ্চ বিশিষ্টং তেহন্বকল্পয়ন্। 
ভয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্ প্রপেদিরে ॥১ 

পূর্বে দক্ষাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্বক যজ্জ আরম্ভ 

করিয়াছিলেন । মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়া তাহার যজ্জ ধ্বংস কবিয়া বাণ 
পরিত্যাগপূর্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন । তখন স্থরগণ কেহই শাস্তিলাতে 
সমর্থ হইলেন না। তীহার! মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া 
এবং তীহার জ্যা-নির্ধোষ শ্রবণ করিয়া নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। তখন 

সমুদয় স্রাহ্থর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকলে সঙললিলরাশি 
সংস্ষৃক্ধ, বনুদ্ধর] কম্পিত, পর্বত ও দিক্সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে 

লাগিল। গাঢ় অন্ধকার গুছুভূর্ত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। স্তর 

১ জৌশপর্ব--২*২।৫১-৫৬, ৫৮-৬০ 



দক্ষ ৩৪৫ 

গ্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভ! ধ্বংস হইয়! গেল। "*.. এ সময় স্র্যদেব 

যজ্জীয় পুরোভাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শংকর হাশ্মুখে. তাহার নিকট ধাবমান 
হইয়] তাহার দশনোৎ্পাটন করিলেন। দেবগণ তন্দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়। 
তাহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । মহাদেব 
তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধুমপুর্ণ সুনিশ্চিত 
শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া তীহার নিমিত্ত 

বিশেধরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন ।, 

মহাভারতের আর একস্থানে আছে £ 

প্রজাপতেত্ত দক্ষস্ত যতো! বিততে ক্রুতৌ ॥ 
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞং নির্ভয়স্ত ভবন্তদা। 

ধনুষা বাণমুৎস্থজ্য সঘোষং বিননাদ চ॥ 

তেন শর্ম কৃতঃ শান্তিং বিষাদং লেভিরে সুরঃ । 

বিদ্ধে চ সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মন্ছ্শ্বরে ॥ 

ঃ ক পু 

ততঃ সোহত্যদ্রবদ্দেবান্ রুদ্রো বৌদ্রপরাক্রমঃ | 
ভগন্ত নয়নে ত্ুদ্ধঃ প্রহারেণ ব্যশাতয়ৎ ॥ 
পৃষাণমভিছুদ্রাব পাদেন চ রুষান্বিতঃ। 
পুরোডাশং ভক্ষয়তে। দশনাংশ্চ ব্যশাতয়ৎ ॥ 

গং গং শী 

সংভুয়মানজিদশৈঃ প্রসসাদ মহেশ্বরঃ ॥ 

রুত্রন্ত ভাগং যজ্জঞে চ বিশিষ্টং তে ত্বকল্পয়ন্। 

ভয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্চ প্রপেদিরে ॥ 

তেনেব হি তুষ্টেন স যজ্ঞ; সন্ধিতোহভবৎ। 

তদ্ যচ্চাপহতং তত্র তত্ডঘৈব স জীবয়ৎ ॥২ 

যজ্ঞকারী প্রজাপতি দক্ষের হজ্জ বিস্তৃত করলে, নির্ভীক শিব কুপিত হয়ে ধন্থকে 
বাণ ফোজন। করে যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন এবং উচ্চরবে গর্জন করতে হুর করলেন ॥ 

সতরাং যজ্ঞ বিদ্ধ হওয়ায় এবং মহাদেব সহসা! কুপিত হওয়ায় দেবগণের স্খ-শাস্তি 

১ অন্থবাদ-_কালীগ্রসয় সিংহ ২ মহাঃ অন্ুশাসনপর্ব- ১৬০।১১-১৩, ১৮-১৯৪ ২২-২ড 

ও 



৩০৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

বিনষ্ট হোল? তীর়া বিষাদপ্রাপ্ত হলেন | .."তখন ভীষণ পরাক্রম রুদ্র দেবতাদের 

প্রতি ধাবিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহারের ছ্বারা ভগের নয়নঘ্য় বিন করলেন । 
***তখন দেবতাদের দ্বারা স্তত হয়ে মহেহ্র তুষ্ট হলেন। দেবতারা! যজে কজের 
বিশেষ ভাগ নিদিষ্ট করে দিলেন । হেরাজন্! ভয়ে দেবগণ রুদ্রের শরণ গ্রহণ 
করলেন। রক্ত তুষ্ট হওয়ায় যজ্ঞ সপ্ভীবিত হোল এবং ধার ঘা কিছু বিনষ্ট হয়েছিল 
সবই পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । 

মহাভারতে অস্তত: আরও ছুইস্থানে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পাঁওয়! যায় । সৌস্তিক 
পর্বের কাহিনী অনুসাষে দেবগণ রুদ্রকে না জানার ফলেই যজ্জে রুত্রের যজভাগ 

কল্পনা! করেন। 

তা বৈ রুত্রমানভ্যো যথাতথ্যেন দেবতাঃ 
নাকল্পয়ন্ত দেবন্ স্থানোর্ভাগং নরাধিপ ॥১ 

এখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দেবগণ, দক্ষ নন। যজ্জে ভাগ না থাকায় রুত্র রুষ্ট 

হয়ে ধন্র্বাণ নিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হুলেন। রুত্রের ক্রোধে পৃথিবী ব্যথিত 

হলেন, অগ্নি প্রজ্ছলিত হলেন না* বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হোল, নক্ষত্রমগ্ডস উদ্ভ্রান্ত, 

সুর্য দীপ্থিহীন, দেবগণ ভীতত্রস্ত, যজ্ঞাগ্রি প্রজলিত হুল না, তখন যজ্ঞও রুত্রশরে 
বিদ্ধ হয়ে মুগরূপে যজ্স্বল ত্যাগ করলেন। 

ততঃ স যজ্ং বিব্যাধ বৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা। 

অপক্রান্তস্ততো যজ্জে। মূগে! ভূত্বা সপাবকঃ ॥২ 

ত্বক অতঃপর সবিতার বাহু, ভগের নয়ন, পুষার দন্ত ভঙ্গ করলেন--যজ্ 

বিনষ্ট করলেন। অতঃপর দেবগণ রুদ্রের স্তব করে এবং রুপ্রের যজ্জভাগ নির্দিষ্ট 
করায় রুত্র যজ্ঞ পুনঃপ্রতি্ঠিত করলেন এবং যার যা! ক্ষতি করেছিলেন সব ক্ষতি 
পূর্ণ করে দিদদেন। 

শান্তিপর্বে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন দক্ষ নিজেই । তিনি রুপ্রের যজ্জভাগ নির্দিষ্ট 
করেন নি অকারণেই। তখন দধীচির বাক্যে রুদ্র দক্ষষজ্জ বিন করেছিলেন। 

ন চেবাকল্পয়স্তাগং দক্ষে। রুদ্রন্ত ভারত । 

ততো৷ দধীচি বচনাদ্গক্ষষজমপাহবুৎ ॥৩ 

সতীর দক্ষষজে দেহত্যাগের কাহিনী মহাভাবতীয় কাহিনীগুপিতে একেবারেই 
অন্ধুপস্থিত। এই কাহিনী পরবর্তাকালে কোন কোন পুরাণে সংযোজিত হয়েছে । 

১ মহা লৌস্তিকপর্ব-_১৮এ ২ মাঃ, লৌগুকপর্ব--১৮।১৩ ৩ মহা, শান্তিপর্ব--৩১২১*৯ 



দক্ষ ৩৩এ 

পন্মপুরাণের হুিখণ্ডে বীরিণীর গর্ভে দক্ষের যাট্জন কন্ত।র জন্মকহিনী আছে £ 
ততন্তেঘপি নষ্টেযু যষ্টিং কন্তাঃ প্রজাপতি: ॥ 
বীৰিণ্যাং জনয়ামান দক্ষঃ প্র।চেতসম্তদা | 
প্রাদাৎ স দশ ধর্মীয় কণ্ঠুপায় ত্রয়োদশ | 

বিংশতিং সপ্ত সোমায় চতশ্রোহবিষ্টনেমিনে । 

দ্বে চৈব ভূগুপুত্রায় দে কশাশ্বয় ধীমতে 
দ্বে চৈবাঙ্গির়সে প্রদাত্তীনাং নামানি বিস্তরাৎ ॥১ 

মার্কগডয়পুরাণে ব্রদ্ধার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কণ্ঠপ, কশ্ঠপের পুত্র কাপ । 

দক্ষের ত্রয়োদশ কন্ঠ। কাশ্টপের ভার্ধা। তীদের গর্ভে কাশ্থপের বনু পুত্র-কন্তা 

জন্মেছিলেন। অর্দিতির গর্ভে দেবতা জন্মালেন, দৈত্যগণ দিতির পুত্র, দ্থ জন্ম 
দিলেন দানবদের ; গরুড়) অরুণ, ফক্ষ, ক্ষ, খগ গ্রভৃতির জনযিত্রী বিনত!, ক্র 

প্রঘব করেছিলেন নাগ ও গন্ধর্গণকে ৷ 

্রহ্মণস্তনয়ে। যোহভূন্সরীচিরিতি বিষটত;। 
কশ্তাপস্তশ্ত পুত্রোহভূৎ কাশ্যপে। নাষ্ক নামতঃ ॥ 

দক্ষন্য তনয় ব্রক্ষণ, তন) ভাষাম্ময়োনশ । 

বহবস্তৎসথতাশ্চাসন্ দেবদৈত্যোগরগাদয়ঃ ॥ 
অদিতির্জনয়ামাস দেবাং স্তিতৃবনেশ্বরান্। 
দৈত্যান্ দিতিদৃশ্চোগ্রান্ দীনবাহুরুবিক্রমান্ ॥ 
গরুড়ারুণো চ বিনতা ষক্ষ রক্ষা-সি বৈ খগা। 

ক্র: স্থযাব নাগাংশ্চ গন্ধর্ব! স্থযুবে মুনিঃ ॥২, 

বৃহদ্দেবতায় প্রজাপতির পুত্র মবীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্টপেব জয়োদশ 
'পত্বী দাক্ষায়ণী বা দক্ষনন্দিনী । এই তের জন দক্ষকন্যার় নাম : অদ্দিতি, দিতি, 

দন, কালা, দনায়; সিংহিকা মুনি, “ক্রাধবণা, বরিষ্ঠা, স্থরভি, বিনতা৷ এবং কদ্ । 
প্রজাপত্যো! মরীচিহি মারী5ঃ কশ্যপোইভবৎ॥ 
তশ্ত দেব্যোহভবজ্জায়। দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ । 

অদিতিদিতিদন্ঃকাল। দশায়ুঃ সিহিক। মুনি ॥ 
ক্রোধবশা, বরিষ্ঠ! চ স্থরভিবিনতা৷ তথ । 
কদ্রশ্চৈবেতি ছুহিত্,ঃ কশ্ঠপায় দদৌ! সচ ॥৩ 

১ পন্মপুঃ শৃতিখণ্-_৬।১২-১৪ ২ মার্কগ্েয়পুরাণ--১*৪ অঃ 
১. বৃহ সা ]১২৫৪-০১৭৭ 
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খিল হরিবংশে দশজন প্রচেতার অর্ধতেজ এবং সোমের অর্ধতেজ মিলিত হয়ে 

বুক্ষকন্যা মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়। 
দশত্যত্ত প্রচেতোভ্যে। মারিষায়াং প্রজাপতি; | 

দক্ষে] যজ্ঞে মহাতেজাঃ মোমসাংশেন ভারত ॥: 

দক্ষ পঞ্চাশটি মানসকন্তার জন্ম দিলেন; এদের মধ্যে দশটি ধর্মকে ৷ কশ্তপকে 

তেরোটি এবং অবশিষ্ট সোমরাজাকে দান করেছিলেন । 

স দৃষ্টা মনসা দক্ষঃ পঞ্চাশদপ্যহ্থজৎ, দ্্িয়ঃ ॥ 

দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্ঠপায় ত্রয়োদশ । 
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেহথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভৃঃ ॥২. 

এই বিবরণগুলিতে দক্ষকম্া সতীর অনুল্লেখ লক্গণীয়। দক্ষের ছুহিতৃবের 

নামের তালিকায় সতীর নাম নেই, রুদ্রকৃত যজ্জনাশের ব্যাপারেও সতীর কোন 
ভূমিকা নেই। স্থতরাং স্বভাবতঃই মনে হয় যে সতীর উপাখ্যান দক্ষযজ্জের 

মূল কাহিনী গঠনের অনেক পরে কল্পিত হয়েছিল। 
মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ২৮৩ অঃ) দক্ষধজ্ঞ বিনাশের যে বিবরণ আছে তাতে 

রুদ্রাণী উম প্রধান ভূমিক' গ্রহণ করেছেন । তবে রুদ্দরাণী দক্ষের কন্াও নন, তার 
নাম সতীও নয়, তিনি যজ্ঞগ্থলে দেহত্যাগও করেননি । এই বিবরণ অনুসারে 

গঙ্গাদ্ধারে প্রচেতার পুত্র দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞে কদ্রেশ্বর বাদে আর সকল দেব, গন্ধর্ব, বন্থ, 

পিতৃগণ ও জীব্গণকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন । দধীচিমুনি রুদ্রের যজ্ঞভাগ না 
থাকায় অসন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞবিনষ্টির ভবিস্থদ্বাণী করেছিলেন । রুদ্দ্রাণী উমা রু্রের 

যজ্ঞভাগ রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হুলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে মহেশ্বর বীরভদ্রকে হ্ট্ি 

করলেন । দেবীর ক্রোধ থেকে জন্মালেন ভদ্রকালী। বীবভদ্রের লোমকৃপ থেকে 

জাত গণেশ্বরগণ ও ভত্রকালী সমভিব্যাহাবে বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞাগাবে উপস্থিত 

হয়ে যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন এবং ষজ্ঞের মস্তক ছেদন করলেন। অতঃপর বীরভদ্রের 

উপদেশক্রমে দক্ষ উমাপতি মবেশ্বরকে ভব দ্বারা তুষ্ট করলে মহেশ্বর দক্ষকে সহম 

অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, এবং পাশুপত ব্রতের ফল দান করেছিলেন । দক্ষের যে 

শিবেরনিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে দক্ষ বলেছেন, 

সর্বভূতকরো! ফম্াৎ সর্বভূত পতিহহরঃ। 

সর্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ 

১ হরিহংশপর্ব ৩1৪৬ ২ তদেব--৩1৪৭-৭৮ 
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ত্বমেব হীজ্যসে যম্মাদ্ যজ্বিবিধদক্ষিণৈঃ | 

ত্বমেব কত সর্বন্ত তেন ত্বং ন নিমস্ত্রিতঃ | 

অথব! মায়য়। দেব সুন্য়! তব মোহিতঃ | 

এতন্মাৎ কারণাদ্বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥১ 

_ভূতনাথ! তুমি সমস্ত ভূতের স্যটিকতা, সংহ্তী, তুমি সর্বভূতের অস্তরাত্মা 

এবং সর্বভূতপতি, এই হেতু তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। তুমি অন্তর্যামী এবং 
অন্তরাত্মা বলিয়া ইতর দেবতার ন্যায় ব্যবহিত বা পৃথকৃভূত নহ, এজন্য তোমার 

মদীয় যজ্জে নিমন্ত্রণ বিহিত হয় নাই । লোকে বিবিধ দক্ষিণ ষজ্ঞ দ্বারা তোমারই 
যজন কবিয়া থকে এবং তুমিই সকলের কতা, এই নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হও নাই। 

হেদেব! অথবা আমি তোমার স্কক্ষ মায়ায় মোক্ছিত হইয়াছিলাম, সেই কারণেই 

তোমাকে নিমন্ত্রণ কবি নাই ।২ 

এই বিবরণে দক্ষেরর শিব-বিরোধিতা বা শিৰনিন্দার কোন প্রসংগই নেই । 
বরঞ্চ দক্ষ শিবের মহিম! সম্পূর্ণরূপে অবহিত । আরও লক্ষণীয়, বীরভদ্র যজ্ঞের 
মাথা কেটেছিলেন, দক্ষের নয়। মহাভারতের বনপর্বে কথিত, পূর্বোশ্লিখিত 
(২০৩ অঃ) দক্ষধজ্ঞের বর্ণনায় শিব অহেতুক ক্রোধে দক্ষষজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন । 

বরাহপুরাণের (২৬ অঃ) একটি উপাখ্যানে গৌরী রুত্রপত্বী কিন্তু দক্ষের 

পালিতা কন্তা। তবে দক্ষযজ্ঞে তার কোন ভূমিকা নেই। এই উপাখ্যান 

অন্সাবে বন্ধা রুদ্রকে স্য্টি কবে গৌরী দান করেছিলেন প্রজান্্ির উদ্দেশ্টে | 

কিন্ত তপোবলের অভাবে প্রজাস্ছিতে অসমর্থ হওয়ায় রুদ্র জলে নিমজ্জিত হয়ে 

তপস্তায় নিমগ্ন হলেন। ব্রক্ধা কন্যাকে শ্বদেহে লীন করে নিলেন। পরে তিনি 
দক্ষ প্রভৃতি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন এবং দক্ষকে কন্তারূপে গৌরী সমর্পণ 
করলেন । আনন্দিত দক্ষ ব্রদ্ধার তৃষ্থির জন্যে যজ্ঞ সুরু করলেন । সপ্তষিগণ যজ্ঞের 
ব্রতী হলেন, অঙ্গিরা হলেন পুরোহিত । দেবতারা গ্রহণ করলেন যজ্জভাগ | রক্ত 
জলমধ্যে তপশ্চরণ শেষ করে উঠে এসে যঙ্ঞনুষ্ঠান দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হলেন। দেবতারাও রুদ্রের সঙ্গে যুন্ধে নিযুক্ত হলেন। রুদ্র ভগের নেত্র এবং 

পৃষার দস্ত উৎপাটিত করলেন । বিষণ ও রুত্তের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকলে 
দেবগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে কুগ্রকে প্রদান করলেন যজ্ছের ভাগ । যজের ভাগ 

১ মন্থাঃ, শাস্তিপর্ব-_২৮৪।১১১-১১৩ ২ অন্বাদ-_বধমান রাজবাটি নং 
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লাভ করে এবং দেবগণের দ্বারা ভ্বত হয়ে রুদ্র দক্ষের যজ্জ সম্পূর্ণ হওয়ায় বর প্রদান 

করলেন । 

বরাহপুরাণে (৩৩ অঃ) রন্তরকর্তৃক ব্রহ্মযজ্ঞ নাশের অপূর্ব কবিত্বময় বিবয়ণ 

আছে। জল থেকে উখিত হয়ে রু্র বিশ্বস্ত সমাপ্ত দেখে এবং ব্রদ্ধযজ্ঞান্ষ্ঠান 
দেখে কাকে অতিক্রম করে রুদ্রহীন ব্রহ্বযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্ত রুদ্র কুপিত 

হলেন। তখন-_- 

হা হেতি চোক্তে জলনচিঘস্ত 
নিশ্চেরুরান্সাৎ পরিপিঙ্গলন্ত | 

তন্রাভবন্ ক্ষুন্র পিশাচ সঙ্ঘা 

বেতালভূতানি চ যোগিসজ্ঘাঃ॥ ১ 

_-হা» হা, এইরূপ তিনি বলতে থাকলে পিঙ্গলবর্ণ প্রজ্জলিত অগ্রির মুখ থেকে 

নির্গত হোল স্ষুত্র পিশাচসমূহ, বেতালরূপী ঘোগিগণ। 
এদের গ্রতাপে আকাশ, পৃথিবী, দশদিক প্রকম্পিত হোল, রুদ্র ধন ধাঁয়ণ করে 

পরিভ্রমণ করতে লাগলেন । তারপর তিনি যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হলেন । 

গুণং ত্রিবৃত্তঞ্চ চকানর রোষাং 

চাদত্ত দিবো ইযুধী শরাংশ্চ। 

ততশ্চ পুষে দশনানপাতয়ৎ 

- ভগশ্স নেজে বৃষণো ক্রতাশ্চ ॥ 

স বিদ্ববীজো ব্যপায়াত ক্রতুশ্চ | 

মার্গং বাধুর্ধারয়ন্ যজ্জবাঁটাৎ। 
দেবাশ্চ সর্বে পশুতামুপেযু 

গ্-স্চ সর্বে প্রণতিং ভবস্ত ॥২ 
--তিনি ঝোশবশে ধন্ছকের গুণ ত্রিবৃত্ত করলেন, দিব্য শর ও ধন্ধ গ্রহণ 

করলেন। তারপর পার দত্ত, ভগের ছুটি নেজ্র এবং ক্রুতুয় বৃষণ উৎপাঁটিত 
করলেন। ক্রতু বন্ধবীজ হয়ে পলায়ন করলেন, বাযু জ্জস্থল থেকে নিজের পথ 

খুজে নিলেন। দেবগণ সকলে পশুতে পরিণত হুলেন। সকলেই শিবকে প্রণাম 

জানালেন। 

হতে? 

১ বরাহপুঃ--৬৩৮ ২ বরাহপুঃ--৩৩১*-১১ 



দক্ষ ৩১১ 

এইভাবে যজ্ঞ যখন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে 
শিবকে পরিতুষ্ট করলেন। রুত্রের প্রার্থনা অন্থুসারে বর্ষা যজ্ঞে রদ্রভাগ নির্দিষ্ট 
করে দিলেন। 

এই উপাখ্যানে দক্ষের কোন উল্লেখ নেই। রুদ্র যখন তপস্তায় জলমন্ 
ছিলেন, সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ম এবং ব্রহ্ষষজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। হৃষ্টিষজ্ঞ আর 
্রঙ্মষজ্ঞ অভিন্ন বোধ হয়। এই যজ্ঞেরুদ্রের অংশ নেই দেখেই রুদ্র যজ্ঞ পণ্ড 

করতে উদ্যত হলেন। এই কাহিনীটিও পরবর্তী দক্ষষজ্ঞ সম্পকিত কাহিনী থেকে 

নিঃসন্দেহে প্রাচীনতব । 

পুরাঁণকাররা! পরবর্তীকালে রুদ্রের যজ্ঞপণ্ড করার ইঙ্গিতময় কাহিনীকে 
পল্লপবিত করে কবিকল্পানায় নৃতনতর গল্প স্থ্টি করেছিলেন। পরবর্তী উপাখ্যান 
বাদে, বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন; লোকশিক্ষা এবং গল্পরস এন প্রধান আকর্ষণ । 
কাহিনী মূলতঃ একই হলেও অল্লবিস্তর বৈচিত্র্য ঞগুলিতেও আছে। 

বৃহস্ধর্মপুাণে দক্ষষজ্ঞ্ের বিস্তৃত বিবরণ আছে । তবে এখানে দক্ষের শিব 

বিরোধিতার কারণ প্রচলিত কাহিনী থেকে কিছুষ্টী অন্যরপ | শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 

ছস্মবেশে শিবে অনুরক্ত! প্রজাপতি দক্ষের কন্া৷ দ্বাক্ষায়ণী সতীকে অপহরণ করে 

শূন্মার্গে প্রস্থান করলে দরিন্্র শ্বশানচারী ভিক্ষুক শিবের এতাদুশ অন্তায় কার্ধে 
ক্ষ হয়ে দক্ষ শিব-বিরহিত যজ্জের আয়োজন করেছিলেন । পিতৃযজ্জে গমনের 
জন্ত পতির অনুমতি আদায় করতে সতী কালী, তার! থেকে ছিন্নমন্তা পবস্ত 

দশমহাবিষ্ভার দশবিধরূপ শিবকে প্রত্যক্ষ করালেন এবং শিবের অনুমতি আদায় 

করে চতুতু'জ1 কালীরূপে গগনমার্গে দক্ষালয়ে হাজির হলেন। দক্ষজায়া প্রস্থৃতি 
পূর্বেই দক্ষষজ্জের পৰিপাম ত্বপ্রেঃজেনেছিলেন। দক্ষ কর্তৃক তিরম্কত৷ হয়ে সতী 

নিজেই পিতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন £-_ 

রে মূর্খ অধমাচার শিবশৃন্ত ঘথাচিতং 
ফলং প্রাপ্পুহি ষচ্চোক্তং স্তবশবোহন্যথা মূখে । 
তাপ্যন্ত মুখং তেহগ্ত যথা ছাগমুখং তথা 
শবশ্চ চ্ছাগবৎ তেহস্ত হথাম্যচ্ছিবনিদ্দনম্ ॥১ 

_ৰে মূর্থ অধমাচারী, যেহেতু তুমি শিবশুন্ত যজ্ করেছ, অতএব তুমি তার 
ফল লাভ কর, স্তব শব্ধ ছাড়া! অন্ত শব যখন তোমার মুখে ছিল, তখন সেই শঙ্াই 

১ বৃহৎ ধ্ুর্ষঃ মধ্যথণ্ড--৭1৬৬.৬৭ 
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তোমার মুখে থাকুক, তোমার*মুখ ছাগমুখ হোক, যেহেতু শিবনিন্দা ছাড়া আর 
কিছু তোমার মুখে ছিল না, অতএব তোমার মুখে ছাঁগের মতই শব্ধ হোক্। 

অতঃপর সতী হিমালয়ের অরণ্যে দক্ষজাত দেহ পরিত্যাগ করলেন । নারদ- 

মুখে এই সংবাদ পেয়ে শিব অনুচর বীরভদ্রসহ দক্ষালয়ে গমন করলেন এবং 
শিবনিন্দারত দক্ষের মস্তক ছেদন করলেন। 

বীরভত্রঃ স্বয়ং দেবে মহারুদ্র প্রতাপবান্ ॥ 

চকর্ত দক্ষমূ্ধানং গিরেঃ শৃঙ্গমিবৌজসা ॥১ 
_মহাতেজস্বী শ্বয়ং দেব মহারুত্র বীরভদ্র বেগে গিরিশ্ঙ্গের মত দক্ষের মস্তক 

ছিন্ন করে ফেললেন । 

পৃষার দন্ত ভগ্ন হোল, ভগের অক্ষি বিনষ্ট হোল। তখন প্রস্থৃতির স্তবে 

এবং অন্ান্ত দেবগণের অন্থরোধে নন্দী দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজিত করে 
দিলেন। জীবন ফিয়ে পেয়ে দক্ষ শিবের স্বতি করেছিলেন । 

শিবপুরাণের (বায়বীয় সংহিতা) বিররণটি কিছুটা ভিন্ন ধরনের । শিবপুরাণ- 
বধিত কাহিনী অনুসারে দক্ষ অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে শিবালয়ে গিয়েছিলেন 
জামাতা শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । কিন্তু শিব দণ্ডায়মান দক্ষকে দক্ষের প্রতি 
কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ শিবের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করতে 

লাগলেন। বৈরিতাহেতু দক্ষ যে যজ্ঞের অনুষ্টান করলেন তাতে শিবকে হবিঃ 
প্রদান করলেন ন।। তিনি অন্তান্ত জামাতৃপণকে আহ্ব।ন করে উপযুক্রভাবে 

অর্চনা করলেন। সতী নারদমুখে পিতার যজ্ঞবৃত্ান্ত শ্রব্ণ করে রুত্রকে বিজ্ঞাপিত 
করে পিতৃভবনে প্রস্থান করলেন। কন্যাকে দেখেই দক্ষ কুপিত হয়ে সতীকে 
বাদ দিয়ে সতীর কনিষ্ঠা ভগিনীদের অর্চন! করলেন । এই বিষয়ে লতী প্রতিবাদ 
করায় দক্ষ সতী ও শিবের নিন্দা করতে শুরু করলেন । পতিনিন্দ! শ্রবণে কুপিতা 

সতী দক্ষকে অভিশাপ দিলেন £ 

তম্মাদত্যুৎকটন্তান্ত পাপস্ সদৃশো! ভৃশম্। 

সহস৷ দারুণো দপ্ডস্তৰ দেবাস্তবিষ্যাতি ॥ 

বয় ন পুজিতো। যন্মান্দেব দেব স্িয়ন্বকঃ | 
তম্মাৎ তব কুলং ছুষ্টং নষ্টমিত্যবধারয় | 

১ বৃহন্ধঘ+ মধ্যখও--৭1৬৬-৬৭ ২ তদেব--৮৬৯ ৩ শিবপুও বারবীয় লং--১৬1৪৮-৪ 



দক্ষ ৩১৩ 

_তুমি এই উৎকট পাপের উপযুক্ত দারুণ দণ্ড সহসা মহাদেবের কাছ থেকে 
লাভ করবে। যেহেতু তুমি দেবদেব ত্রান্বককে পূজা! কর নি, সেইহেতু তোমার 
দুষিত কুল নষ্ট হবে, জেনো । 

এই বলে দেবী দেহত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করলেন £ 

ইতুত্া। পিতরং রুষ্ট সতী সন্ভজ্য সাবায়া 

তদীয়াঞ্চ তঙগং ত্যক্তা হিমবন্তং যো গিরিম্ ॥১, 
সতী দৃক্ষকে ত্যাগ করলে যজ্জের মন্ত্রাদি তিরোহিত হলো । মহাদেব দক্ষকে 

অভিশাপ দিলেন যে জন্মান্তরেও শিব দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করবেন। 

যম্মাদবমত। দক্ষ মৎকতেহনাগসা সন্তী ৷ 

পূজিতাশ্চেতরাঃ সর্বাঃ স্বস্থতা ভর্তৃত্তিঃ সহ ॥ 

বৈ্বস্বতেহস্তরে যন্মাৎ তব জামাতরম্ত্রমী | 

উৎপবশ্যান্তে সমং সর্বে ব্রহ্মযজ্ঞেঘযেনিজাঃ ॥ 

ভবিতা মান্ধষো বাজ! চাক্ষুষশ্ত তবমন্বয়ে | 

প্রাচীন বহিষঃ পৌন্তঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥ 

অহং তত্রাপি তে বিদ্রমাচরিস্ত(মি ছুর্মতে | 

ধর্মার্থকা মযুক্তেযুক্তেষু কর্মস্বপি পুনঃ পুনঃ ॥* 

-হে দক্ষ! যেহেতু তুমি আমার জন্যে নিরপনাধা সতীকে অপমা'নিতা 

করেছ, অন্যান্য কন্যাদের পতিসহ পুজা করেছ, অতএব বৈবস্বত মন্বস্তরে 

তোমার এই জামাতৃবর্গ ব্রহ্মযজ্ঞে অযোনিসম্ভব হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তুমিও 

চাক্ষুষের বংশে মানবরূপে প্রাচীনবহির পৌত্র এবং প্রচেতার পুত্রন্পপে জন গ্রহণ 
করবে। হেছুমর্তে! সেই সময় আমিও তোমার ধর্মার্থকামযুক্ত কর্মে পুনঃ 
পুনঃ বিস্ব স্থট্টি করবো 

দক্ষ বৈবন্ধত মম্স্তরে প্রীনবহির পৌত্র ও প্রচেতার পুত্রন্ধপে জন্ম গ্রহণ 
করলেন। সতীও হিমালয়ছুহিতা পার্ততীরূপে শিবকে প্রাপ্ত হলেন। এই 
জন্মেও দক্ষের যজ্জে শিব নিমস্ত্রিত না হওয়ায় দেবীর প্ররোচনায় শিব বীরভদ্রকে 

সরি করলেন। বীরভদ্র স্বীয় রোমকুপ থেরে অসংখ্য গণেশ্বর স্থরী করে দক্ষের 
যজ্ঞ পণ্ড করলেন, দক্ষের শিরচ্ছে্খ করলেন এবং দেবতাদেরও শাস্তি ধিলেন। 

১ শিবপুঃ, বায়বীয় সং-_১৩1৫ ২ তদেৰ 
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ব্রজ্ধাসহ দেবগণ শিবকে তুই করায় শিবের ইচ্ছায় দক্ষের যজ্ঞ সম্পন্থ হোল? 
দক্ষের পাপের শাস্তি্ূপে ছাগমুণ্ড বিহিত হোল। 

দক্ষম্য ভগবানেব স্বয়ং ব্রহ্মা পিতামহঃ | 

তৎ্পাপা্ছ গুণং চক্রে জরচ্ছাগমুখং সথখম্ ॥& 

দক্ষ পেলেন শিবের গাণপত্য ঃ 

গাণপত্যং দদে তন্মৈ দক্ষায়াক্ষযমীশ্বরঃ ॥২ 
এই একই কাহিনী বায়ুপুরাণ (৩ অং) এবং ব্রদ্ধাগপুবাণে (৩১ অঃ) বণিত 

হয়েছে । এই উপাখ্যানগুলিতে সতীর দেহত্যাগের পরই শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড 

কৰঝেন নি। দক্ষের জন্মাস্তরে শিব দক্ষষজ্ঞ করেছেন এবং পার্বতীরূপে সতী 

পরজন্মে দক্ষযজ্ঞনাশের জন্য শিবকে নানাভাবে প্ররোচন! দিয়েছেন । 

বামনপুরাণে সতী খধি গৌঁতমের বন্যা জয়াদেবীর মুখ থেকে শিবহীন 
দক্ষযজ্জের কথা শুনেই দ্বেহত্যাগ করেছিলেন £ 

জয়ায়। স্তঘচঃ শ্রত্বা! বজ্জপাতোপমং সতী । 

মন্থ্যনা তিগৃতা ব্রহ্ষণ, পঞ্চত্বমগমতদা | 

জয়া মৃতাং সতীং দৃষ্টা। ক্রোধ শোক পরিগুতা। 
মুধ্চতী বাৰি নেত্রাভ্যাং সুপ্ববং বিললাপ হ ॥৩ 

স্কন্দপুরাপের প্রভাসখণ্ডে সতী পতিনিন্দা শ্রবণে দেহুত্যাগ করার পরে 
হিমালয়কন্তা! উমারূপে শিবগৃহিণী হলেন । দক্ষও জন্মান্তরে প্রাচেতস রাজারূপে 

গঙ্গাছারে শিবহীন যজ্ঞ করায় শিব-প্রেরিত বীরভন্দ্র ঘজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন ।£ 

ভারতচন্ত্র ব্বায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলকাব্যেও দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ 

আছে। অন্নদামঙ্গলে দক্ষমূনি ব্রদ্জার মানসপুত্র, প্রস্থতি তার পত্রী; কন্তার: 

নাম সতী। 

বিধির মানসহৃত দক্ষমূনি তপোযুত 

প্রন্থৃতি তাহার ধর্মজায়] ৷ 
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গলধাম 

জনম লভিলা মহামায়। ॥ 

১ শিবপুঃ বায়বীয় সং-_-১৭।২৫-২৬ ২ তদেব--১৭1২৯ 
৩ বানদপুয়াণ--9।৯-১, 6 বন্তপথন্ষেঅমাহান্া---» অঃ 



দক্ষ ৩১৫ 

দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষের সম্মানহানির কথা ভায়তচন্দ্র লেখেন নি। 

ঘটকচুড়ামণি নারদের কথায় ভূলে দক্ষ শিবকে বন্যা দিয়েছিলেন । কিন্তু শিবের 

বিকট সাজসজ্জা দেখেই দক্ষ শিবের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। যেও শিবকে 
বাদ দিয়েছিলেন। 

ঘটক নারদ হয়ে নানামত বলে কয়ে 
শিবের বিবাহ দিলা সতী । 

শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ মুনিরাঁজ 

বামদেবে হইল বামমতি ॥ 

সদ! শিব নিন্দা কয়ে মহাক্রোধ হৈল। হরে 

সতীলয়ে গেলেন কৈলাসে । 

দক্ষযজ্ঞ আবম্ত করলেন শিবকে বাদ দিয়ে। সতী পিতার যজ্জে যাবার জন্য 

শিবের অনুমতি না পেয়ে দশমহাবিষ্ারূপে প্রঝটিত হলেন; শিবের অন্থুমতি 

মিললো । সতী কালীর বূপধবে চললেন দক্ষালয়ে। জননী গ্রস্থুতি ভাবী দক্ষ- 

যজনাশের স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি কালীরূপিণী ৰতীকে স্বপ্ন বৃত্তাস্ত শোনালেন । 

'জন্মশোধ” কিছু আহার করে সতী গেলেন পিতার যজ্ঞাগারে। কিন্তু সতীর 

কালীবর্ণ দেখে দক্ষ কুপিত হয়ে সুরু করলেন শিব নিন্দা। 

কৃষ্ণবর্ণ৷ দেখি সতী দক্ষ কোপে জলে। 

শিব নিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥ 

শিবনিন্দা শুনে সতী দক্ষকে অভিশাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন £ 

শিব নিন্দা কর কি শকতি ধর 

কেন বাপা হেন মতি ॥ 
যাবে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে, 

কি কহিব তুমি বাপ। 

তব অঙ্গ জঙ্ছ ত্যজিব এ?তন্থ 
তবে যাবে মোর পাপ॥ 

তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয় 
মোরে যেতে আছে ঠাই। 

কর্মমত কল যজ্ যাবে তল 

তোর রক্ষা আর নাই ॥ 



৩১৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

যে মুখে পামর নিন্দিলে শংকর 
সে মুখ হবে ছাগল। 

এতেক কহিয়! শরীর ছাড়িয়া 

উত্তরিল! হিমাচল ॥ 
নন্দীর মুখে সংবাদ পেয়ে শিব ভূতপ্রেত সহ দক্ষালয়ে গমন করে যজ্ঞ পণ্ড 

করলেন । শিবান্থচর়ের! কেউ দক্ষের দেহে ঘি ঢেলে অগ্নি সংযোগ করলো! কেউ 

দক্ষের মুণ্ড ছিড়ে নিয়ে এলো! । 

অগ্নি জালি সপি ঢালি 

দক্ষ দেহ পুড়িছে। 

ও নী র্ 

মৌন তু হেট মুও 
দক্ষ মৃত্যু জানিছে। 

কেহ ধায় মুষ্ট ঘায় 

মুণ্ড ছিগ্ডি আনিছে। 

অতপর প্রস্থতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাঁদেব দক্ষের দেহে মুণ্ড সংযোজনের জন্য 

নন্দীকে ইঙ্গিত করলেন । সতীর অভিশাপ ম্মরণ করে নন্দী দক্ষের ছাগমুণ্ 

বিধান করলেন। 

নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ। 

ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ ॥ 
সুনিয়৷ সম্মতি দিল! শিব মহাশয় । 

যেমত করলা! কম উপযুক্ত হয় ॥ 

শিব বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া । 

মুণ্ড আনি দক্ষ স্বন্ধে দিলেন অটিয়! ॥ 
দক্ষ শিবের স্ততি কোরলেন । শিবকে যজ্ঞাগ্রভাগ দিয়ে দক্ষযজ্জ সম্পন্ন হোল। 

বিধিবিষু আদি সবে দক্ষেবে লইয়া] | 
যজ্ঞপূর্ণ কৈল শিব অগ্রভাগ দিয় ॥১ 

কৰি রামেশ্বর ভট্রাচার্ধের শিবাক়নকাব্যে কিন্তু দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষের 
অসম্মান ও দক্ষকর্ৃক শিবনিন্দা বণিত হয়েছে । 

অরদাধঙ্গল, বশ্রমতী সং 



দক্ষ ৩১এ 

সভ। কর্যা বসিল সকল স্থরগণ। 

দেব সভা! দেখিতে দক্ষের আগমন ॥ 

প্রজাপতি প্রচণ্ড সুর্যের মম তেজা। 

শিব বিনে সবাই সন্রমে কৈল পূজা | 
দক্ষের দারুণ দুঃখ দাঁক্ষায়ণীনাথে | 

দিতে গালি দেবগণ শুধাইল তাতে ॥১ 

জামাতৃকৃত অপমানে দক্ষ যখন মনস্তাপে কাতর, তখন নারদ পরামর্শ দিলেন 

শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে । 
নারদে বলেন তার প্রতিকার কর। 

মন্দধীর মত মিছা মনন্তাপে ময় ॥ 
যে যেমন করে তাকে করিতে উচিত। 

তুমি যজ্ঞ কর তেনি বস্তা গান গীত ॥ 
শিবে না পৃজিলে যদি অন্য পূজ্। নাই। 

সকল শিবের বিধি বিধাতার ঠাঞ্ছি ॥ 

আপনি বিধাতা তুমি বিধাতার বেট]। 

আমন্ত্রণ কর্যা আন যত দেবের ঘটা ॥ 

তুমি না পুজিলে তবে গেল ফুল জল। 
ছিজ বামেশ্বর বলে তবেই মঙ্গল ॥২ 

নারদ এখানে যথার্থ কোন্দলপরায়ণ । তিনি শিবের কাছে শিবহীন দক্ষ- 

যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ দিলেন। সতীও শুনলেন সব কথা । সতী দক্ষষজ্জে গমনের 
জন্য শিবের অন্থমতি না পেয়ে নিজেই কুপিত। হয়ে পিত্রালয়ে প্রস্থান করলেন । 

মাতার কাছে সমাদর পেলেও পিতার সমাদর পেলেন না সতী। পিতার কাছে 

অনুযোগ করতে গিয়ে তিনি পেলেন স্বামীনিন্দা। সতী স্বয়ং শিবমহিমা 

কীর্তন করে নন্দীকে আদেশ করলেন শিবমহিম! বর্ণনা করতে । নন্দী শিবলিঙ্গের 

মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শিবনিন্দুক দক্ষকে অভিশপ্ত করলেন। শিবনিন্দুক দক্ষের 
কন্তা হওয়ার ক্ষোভে সতী যোগাশ্রয়ে দেহত্যাগ করলেন। 

শিব নিন্দা করে আরে এত বড় বুক। 
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ ॥ 

১ শিবার়ন কে. বি.), ২য় পাল _-২০১-২*৩ ২ তদেব-_২২-২২৪ 



৩২৩ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

মহাভারতকার লিখেছেন, ধিনি দক্ষ, তিনিই ক বা প্রজাপতি, প্রজাপতি 
বাক দক্ষেরই এক নাম £ “তন দ্বে নামনী লোকে দক্ষঃ ক ইতি চোচ্যতে 1৮১ 

তষ্টা, বিশ্বকর্মী, প্রজাপতি ও দক্ষ একই দেবতা-_অভিষ্নাত্মা। সুতরাং দক্ষও 

বিশ্বককমণ বা ত্ষ্টার মত তৃর্যাপ্সি। খগ্েদে একস্থানে অগ্নিকে দক্ষরূপে সন্কোধন 

করা হয়েছে 2 

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রুতো৷ ঘানীম! দেব মতাসো অধ্বরে অকর্ম4।২ 
--হে দজ্ঞ (নিপুণ) ক্রাস্তকর্ম৷ দেৰ (অথবা ক্রাস্তগ্রজ্ঞ) অগ্নি, মর্তবাসিগণ যে, 

তোমাকে হবি প্রদান করে । 

অগ্নি দক্ষগণেরও অধিপতি £ 

“স দক্ষাণীং দক্ষপতিরবভূব ।”৩-_অগ্মি দক্ষগণের মধ্যে দক্ষপতি হয়েছিলেন । 

সাঁয়ন বলেছেন, দক্ষ শবের অর্থ “বল” স দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতির্বলাধি- 

পতির্বভূব আসীৎ।”--তিনি বলসমূহের মধ্যে বলাধিপতি হয়েছিলেন । 

আব একটি খকে সোম হলেন দক্ষ £ 
পবমান রসস্তব বিরাজতি ছ্যুমান্।" 

-__হে দক্ষ (সোম), তোমার প্রবাহিত রস দীপ্চিশালী হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। 

একটি খকে সোম দক্ষকে ধারণ করেন | সাধারণভাবে সোম অর্থে আকাশের 

, চন্দ্র বা মোমলতা বা সোমলতার রস বোঝালেও স্বরূপ বিচারে দেখা যাবে সোম 

মূলে ছিলেন হ্র্ধাগ্ি। একই দেবতাকে উপচারবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পনা কর! 

হয়েছে । খাষি যখন বলেন, “দক্ষং দধাসি জীবসে।”৮"- (হে সোম 1), তুমি 
জীবনধাবণের জন্য দক্ষকে ধারণ কর, তখন সোম ব! দক্ষকে হুর্যাগ্ির রূপভেদ 
ভিন্ন অন্ত কিছু ভাব। চলে না। 

একটি থকে অগ্নি দক্ষের পিতা-_ 

ধিয়া চক্রে বরেণ্যং বরেণ্যো৷ ভূতানাং গর্ভমাদধে 

দক্ষন্ত পিতরং তনা ॥ 

--ৰরণীয় অগ্নি ভূতসমূহের গর্ভরূপে বর্তমান, তীকে ধারণ করি। তিনি 
দক্ষের পিতারূপে বিস্তৃত । 

১ মহাঃ, শাস্তিপর্ব--২*৮৮ ২ খখেদ-_৩/১৪।৭ ৩ তরদেব--১।৯৫।৬ 
৪ তদেব-_-»৬১1১৮ € তদ্দেষ_-১।৯১1৭ ৬ তদেব-_-৩।২৭।৯ 



ন্গ ৩২ ১ 

সুর্য ও অগ্নি একই পদার্থ হওয়া সত্বেও, স্র্য থেকে অগ্নি অথবা অগ্নি থেকে 
হুর্দের জন্ম এরূপ কল্পনা বৈদিক খধির পক্ষে স্বাভাবিক হওয়ায় একই পদার্থকে 

জাতক জনকরূপে বর্ণনা করা হয় । 

বমেশচন্দ্র দত্তের মতে দক্ষের তনয়া অন্িকে ধারণ করেন । অন্য একটি খকে 

দক্ষের তনয় ইলা অগ্রিকে ধারণ কবে থাকেন । 

ইলেন্যে| নমন্তন্তিরস্তমাংপি দর্শতঃ | 

সমনিরিধ্যতে বুষা ॥১ 

_-যে অগ্নি কর্মঘ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত ও পিতাস্বরূপ-_ 
দক্ষের তনয়! নেই অগ্নিকে ধারণ করেন ।২ 

দক্ষ এবং অদিতি জগতের পিতামাতা, -সদসৎ তাদের দ্বারাই হ্ুষ্ট ঃ 

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষশ্ত জন্মননঙ্গিতেরপস্থে ॥৩ 
_সকল সৎ এবং অসৎ ষ্টির পূর্ববর্তা অবস্থা) ব্প্ত দক্ষের জন্স্থানে পরম 

ব্যোমে অদিতি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে । 

রমেশচন্দ্র দত্ত এখানে দক্ষ অর্থে সূর্য এবং অদ্দিতি অর্থে আকাশ বুঝেছেন । 
তিনি সদসৎ অর্থে অগ্রিকে গ্রহণ করেছেন। খকৃটির তত্কৃত অনুবাদ £ “অগ্নিই 

অসৎও বটেন, সংও বটেন। তিনি পরম ধামে আছেন। তিনি আকাশের 

উপরে হুর্যরপে জন্মিয়াছেন |” 

এই খকেই অগ্নিকে বুষ এবং গাভী উভয়রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে-_“বুষভশ্চ 
ধেন্ু” । রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন ষে অগ্নি স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপী | 

আর একস্থানে অদিতি দক্ষের কন্তা,__-আবার দক্ষ অদিতির পুত্র £ 

অদিতো্দক্ষো অজায়ত দক্ষা্বদিতিঃ পরি ॥ 

অদ্দিতিহ্্যজনিষ্ট দক্ষ যা ছুহিতা৷ তব। 
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্র। অমৃতবন্ধবঃ ॥£ 

-_-অদ্দিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদ্দিতি জন্মিলেন। 
হে দক্ষ! অর্দিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা । তাহার পশ্চাৎ 

দেবতারা জন্মিলেন ) ইহারা কল্যাণমূতি ও অবিনাশী।€ 

১ খখেদ--৩২৭১৩ ২ অন্থবাদ--রমেশচজ্ দত ৩ খথেদ 

৪ তদেব-_-১০।৭২৪-৫ € অনুবাদ--তদেব 

২১ 
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দৃক্ষ থেকে অর্দিতি জন্মেছেন, আয় অর্দিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন এক, 

পরমস্পরবিরোধী উক্তি বেদে নতুন নয় । এরূপ উক্তিকে লৌকিক অর্থে বিচার না 
করে গৃঢার্থব্যঞক মনে করাই শ্রেয়ঃ। অগ্মি থেকে হৃর্য এবং সুর্ধ থেকে অস্ধির জন্ম 
বেদে নানাস্থানে কথিত হয়েছে । উব! কখনও সর্ষের পত্বী, কখনও হুর্ষের কন্যা। 
পিতাপুত্রীর (অর্থাৎ রুত্র ও উধার, - বমেশচন্ত্র দত্ত) যৌন মিলনের বিবরণও 
খথেদে আছে। 

প্রজাপতির দুহিতৃ-গমনের কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৬।৩।১) বণিত হয়েছে-_ 

“প্রজাপতির বৈ দুহিতরমভিদধ্যো |” পুরাণেও প্রজাপতির ছুহিতা গমনেব কাহিনী 
পাওয়া! যায়। পিতা-কন্যার মিলন রূপকার্থো সূর্য ও সূর্যতেজের সম্মিলন অথবা 

সূর্য ও অশ্নির মিলন, কিন্ব। স্র্য ও উধার মিলনরূপে ব্যাখ্যা কর! সমীচীন | 

অদিতি সম্পর্কে পূর্বেই আলে।চিত হয়েছে । অদিতি সৃর্ধাগ্নির তেজোরপা 
শক্তি। দক্ষও ্র্ধাগ্নিরই নামান্তর । দক্ষ যজ্ঞরপী। দক্ষষজ্জ অর্থে সুসম্পন্ন 

যজ অথব! দক্ষ নামক যজ্জবিশেষ । একই বস্ত বা শক্তি কখনও পিতা, কখনও 

মাতা, কখনও পুত্র, কখনও কন্তা, কখনও পত্বীরূপে কল্পিত হয়েছেন। দক্ষের 

জন্মস্থান আকাশ বললে দক্ষকে কূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। স্থতরাং দক্ষও 

অদ্দিতি অর্থাৎ সূর্য ও হ্র্যতেজ বিশ্বভুবনের জড় ও চেতনের সকল আদিত্যের 

সকল দেবের জনক-জননী । আবার তেজোরপ। অর্দিতি স্ধাগ্িকূপী দক্ষের 

'তনয়া। 

আচার্য যাস্ক লিখেছেন, “অদিতির্দাক্ষায়ণী ; অদিতের্দক্ষো অজায়ত, দক্ষাদদতিঃ 

পরি"-ইতি চ। তৎ কথমুপপঘ্যেত? সমানজন্মানৌ স্তাতামিতি।”১-__অদ্দিতি 

দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্তা। অদ্দিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন, দক্ষ থেকে অদ্দিতি 

জন্মেছেন। এ কেমন করে সম্ভব? এরা নমানজন্মা অর্থাৎ পরুম্পরের 

একই জন্ম । 

ভাম্তকার বলিতেছেন-_ইহারা সমানজন্মা বা সমনন্করজন্মা অর্ধাৎ অদদিতির 

€প্রাতঃ সদ্ধিকালের) পরে উদিত হন আদিত্য (দক্ষ) এবং আদিত্য হইতে 
আবিভূ্ত হন অদিতি (সায়ং সদ্ধিকাল); এইরূপে পরম্পর পরম্পরের পরে 

'আবিভর্ত- এই কারণে পরস্পর পরস্পর হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা কর! 

হইয়াছে ।”২ 

১ নিরুক্ত-_-১১২৩।৫ ২ অমরেশ্বর ঠাকুর--নিরুক্ত (ক. বি ), পৃঃ ১২১১ 



দক্ষ ৩২৩ 

এই ব্যাখ্যাকারের মতে দক্ষ আদিত্য বা! স্থর্য এবং অদ্দিতি প্রাতঃসন্ধ্যা এবং 

সায়ংসন্ধ্যা | 

নিরুক্তকার আরও বলেছেন যে দেবতাদের মহিমা! বলে পরম্পর পরম্পর থেকে 

জনা সম্ভব। «অপি বা দেবধমে ণেতয়েতরজগ্মানৌ শ্যাতামিতরেতর প্রক্ৃতী*১ 
_ দেঁবধম বশে দেবতাগণ পরম্পর হতে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্যই পরস্পর 

পরস্পরের প্রকৃতি পেয়ে থাকেন । 

নিরুক্তকারের মতে অগ্নিই অদিতি -“অগ্রিরপ্যপ্িতিরুচ্যতে 1৮২ অগ্নি বা 

সুর্ধাথির তেজ অদিতি হলে কৃর্ধরূপী দক্ষের থেকে অদ্দিতির জন্ম এবং অগ্নি বা 

তেজোরূপ৷ শক্তি থেকে দক্ষের ( সুর্যের ।জন্মকথনে কোন অনঙ্গতিই থাকে না। 

দগ্ষ যে সূর্য বা অগ্নি এ বিষয়েও কোন সংশয়ের হেতু নেই। 

উপধুদ্ধত খক্গুলি থেকে অধ্যাপক ম্যাকৃভোস্বনল দক্ষ ও অদিতিকে আদি 
পিতামাতারূপে গ্রহণ করেছেন £ 

“]1)05 6009 1896 6০ 085895898 89920. 6০ 8965: 47161 200. 10898 

8৪ 0017%87881] 10%76068 ... 11169 900 ৬৪1) 819 6810890. ৪0108 01 

10691116910069 (9000 7080558) 9) %৪ 91? 88 91011001001 £198ট 1018)06 

(ব%7৪৪ 58880 00810810). 109 105:6890816102 ০01 67১6 18868: 670161096৪8 

৪00৪ 61086 10955 13110669006 & 1091800800861070) ০06 606 ৪036:906 

0890 8৪ 10 88088 9016819 19609 01 ৪001] ০0৮8০00. 01 86:9086%, 

গ1)18 00100108800 1৪ 09010000080 ১ 6106 190৮ 6086 01010851000 

৪%015088 816 08116010885 19160,” ৩ 

ম্যাকূডোনেল যদ্দিও দক্ষ শব্দে নৈপুণ্য বা কুশনতাকে বুঝেছেন, তথাপি তিনি 
প্রকারান্তরে অগ্রির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন । তীর মতে দক্ষ শব্দের বুৎ্পত্তিগত 
অর্থ কমক্চুশল, বলবান, চতুর, মেধাবী প্রভৃতি ; শব্ডটি অগ্নি ও সোমেন 
বিশেষণ৪ কিন্ত “দক্ষ পিতৃ” শবে বোঝায় মানবকৃত যজ্ঞ। হুতরাং ম্যাকূভোনেল 

প্রকারান্তরে যজ্ঞগ্নিকেই “দক্ষ বলেছেন । অপর একজন পণ্ডিত সৃসম্পন্ন যজ্ঞ বা 

যজ্জ সম্পাদন দক্ষতাকেই দক্ষরূপে অভিহিত করেছেন । “3৮111 (7089 858) 
19001988068 6106 69010191081 ৪11165 01 6209 70198 00 0068 10088101810 

1200 100858658 11608] 919981598 79109618 901)08008 ১101) 6108 8০008 

১ নিরুক্ত-_-১১২৩৬ ২ তদেব_ ১১২৩৭ 

৩ ৬৫৭৪০ 1৬5 00০1০%১- ১৪৪০ 46 ৪ তদেব 
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009888016. ]6 19 90100109990 01 91910003+ 8106818186099, 70:60181011, 

1108511796101) 800 1৪ 009 00817017 & 01511986 ০01 81919 800 00108 

120670০ 

[70 15661 00561001065 1908189%) 610৩ 5৮ 01 85071699 1৪. 109790121- 

590 9৪ & 8509 17170078911 117 6159 09:1020081009 01 88.015098.%১ 

দক্ষ সম্বন্ধে এই ভারততত্ববিদের মন্তব্য যজ্ঞসম্পাদনদক্ষতা থেকে যজ্জকায়ী 

পুরোহিতে উন্নীত হওয়ার বিবরণ যথার্থ বিবেচিত না হলেও দক্ষ যে যজ্ঞের সঙ্গে 

হশ্লিষ্ট তা বোঝ! যায়। ম্যাকূডোনেলও দক্ষকে অগ্রির বিশেষণরূপেই ব্যাখ্যা 

করেছেন। শ্রীমরবিন্দের মতে দক্ষ বিচারশন্ি, ইচ্ছাশক্তি, ব| এরশ্বরিক ইচ্ছা |, 
দক্ষ শব্দ যজ্ঞসম্পার্দন কুশলতাই হোক আর স্ুুসম্পন্ন যজ্ঞই হোক, দক্ষ যে 

যজ্ঞ বা যজ্ঞাঞ্সি সে বিষয়ে অস্পষ্টতা নেই। অগ্নি ও সূর্যের অভিন্নতাবোধহ্ত 
দক্ষ আদিত্যও | 

সুর্যাগ্নির যে তাপরূপী শক্তি বিশ্বের রূপকার তিনি বিশ্বকম--ঘজ্ঞর্ূপী থে 

শক্তি জীবের ধাতা-_জীব শ্রষ্টা তিনিই দক্ষ । দক্ষেব কন্যা সতী আর অদিতিত্রে 

কোন তফাৎ নেই। দক্ষযজ্ঞের প্রাচীনতর কাহিনী অন্তসারে ঘে স্থ্টিকর্ম রুদ্রের 

উপর ন্যস্ত হয়েছিল, রুদ্রের তপশ্চবণের কালে দক্ষ দেই কর্ম সম্পাদন 

করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের স্ৃষ্টিকর্মই দক্ষযজ্ঞ। এই যজ্ঞে রুত্রের অংশ 

ছিল না। কারণ রুদ্র অষ্টা নন _ধ্বংসকর্তা। তাই রুষ্ট রুদ্র দক্ষের স্্টিকম্কে 

ধ্বংস করেছিলেন । প্রজাপতি দক্ষের হ্ষ্টি ও রুদ্রের যজ্ঞবিনষ্টি নিত্যকাল ধরে 

চলেছে। স্য্িরক্ষার এটাই চিরন্তন বীতি। রুদ্র যখন ধ্বংস করেন তখন 

তেজোরূপিণী চিদ্্ুপ। রুজ্রাণী আগ্ভাশক্তি সতী জীবদেহ ত্যগ করেন। প্রাণশক্তি 

জীবদেহ পরিত্যাগ করার পরেই রুদ্রের তাওব প্রত্ক্ষগোচর হয় । রুন্ত্রকে তুষ্ট 
করার প্রয়োজনে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পিত হয়েছে । তথাপি কল্পে কল্লান্তরে রুদ্র 

দক্ষযজ্ঞ ধংস করে আসছেন। মনে হয় রুদ্রোপাসক ও দক্ষোপাধকদের মধ্যে 

সংঘর্ষের ইতিহাস দক্ষযজ্জের কাহিনীতে লুককাইত আছে। শেষ পর্যস্ত সংঘর্ষের 
অবসান ঘটেছে রুদ্রকে যজ্ঞের ভাগ দিয়ে। রুত্রের ক্রোধ শাস্তির জন্যই রু্ুকে 

যজ্ঞভাগ তওয়। হয়েছে যজুর্বেদে । 

দক্ষযজ্ঞে দক্ষের ছাগঘুণ্ড বিহিত হয়েছিল। ছাগবপি বৈদিক জে অপরিহার্ধি। 
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দক্ষ ৩২৫ 

অগ্নি ছাগবাহন $ স্র্ষের অপরমৃতি পৃষা ও ছাগবাহন। যজ্ঞের সঙ্গে অচ্ছেস্তরপে 
সং্লিষ্ট ছাগ সূ্ধাগ্নিয় বাহনরূপে কল্লিত হওয়ার পরে যজ্রূপী দক্ষের মুণ্ডে পরিণত 
হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে অজৈকপাদ বা একপর্দবিশিষ্ট অজ (জন্মরহিত, ছাগ) 
ক্ুধের এক নাম। মহাভারতে অজৈকপাদ রুদ্রের এক নাম । রুদ্র ত কূর্যাগির 
ধ্বংসাত্মক রূপ। হ্ৃূর্যাপ্সিকে অজরূপে কল্পনা থেকেই যজ্ঞাগ্সি দক্ষ অজ বা ছাগে 

পরিণত হয়েছেন । 

ইন্দ্র ও সুর্যের বথের বাহন অশ্ব বা কিরণ | শ্থ্য অরূপ ধারণ করে অশ্বিনী- 

কুমারদয়ের জন্ম দিয়েছিলেন । স্থূ্যের মৃত্ঠান্তর বিফু। বিষুর এক অবতার 
হযুগ্রীব। আবার সুর্ধকিরণরূপী দধীচিও অশ্বমুণ্ড। সুতরাং দক্ষের ছাগমুণ্ড 
ছাগের সঙ্গে যজ্ঞাগ্রির তথা স্ুর্যাগ্রির অচ্ছেছ্য সংঙ্জেষের ইঙ্গিত-বাহক | লক্ষণীয় 

এই যে মহাভারতীয় কাহিনীতে বীরতদ্র যজ্ঞের মন্তক্ষ ছিন্ন করেছিলেন ৷ ছাগমুণ্ড 
খঙ্জাগ্রিতেই সংযোজিত হয়েছিল । 

দাক্ষায়ণ যজ্ঞের কথা শতপথ ব্রাঙ্গণে ও সাংখ্যায়ন ব্রা্ধণে পাওয়া যায় । 

াহ্মণে দক্ষ পবতপুত্র _পার্বতি। তিনি যজ্জ সমাপন করে রাজালাত কবেছিলেন। 
“দক্ষ: পার্বতিত্ত ইমেহপ্যেতহি দাক্ষরনা বাজ্যমিবৈব প্রাপ্ত... 1”১ এই মন্ত্রের 
ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন, “অত্র হি দাক্ষায়ণযঙ্ঞ সম্পন্ভূতে ছে পৌর্ণমান্তে 
গেহমাবস্তে যজতেতি |” 

__দাক্ষায়ণ যজ্ঞের সম্পংরূপী ছুটি পুণিম। যাগ ও ছুটি অমাবস্তা যাগ অনুষ্ঠেয় | 

“্দক্ষো হ বৈ পার্বতিরেতেন যজ্ঞেনেষ্ত্রী সর্বান্ কামানাপততৎ ।”২ -_পার্বতি 

দ্দগ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করে কামাফল লাভ করেছিলেন । 

দাক্ষয়ণযজ্ঞ আর দক্ষ একই বস্ত। ছুটি পূণিমায় ও ছুটি অমাবন্তায় দাক্ষণ 
যজ্ অনুষ্ঠেয় | পর্বে পর্বে অনুষ্ঠেয় বলেই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ বা দক্ষ পর্বতপুত্র _পার্বতি। 

ইলা দক্ষের কন্যা । খণ্েদে যজ্ঞাগ্সিরপা ইলা, ভারতী ও সরস্বতীর কথ 
বহুবার পাওয়া যায়। আচার্য 'যোগেশচন্দ্রের মতে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী -_ 
তিন-ই জ্ঞাগ্নি।ও সায়নাচাধের ভাম্তে দক্ষের তনয়! অর্থে বেদিরূপা ভূমি ।” 

রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নকে অনুসরণ করে লিখেছেন, “সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে 

১ শতপথ--২।৪।১ ২ সাংখাঃ ব্রা ৪অঃ ৩ যেদের দেবত। ও কৃহিকাল 

৪ ধকের ভাঙ--৩।২৮।১ 
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অর্থাৎ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয় | বেদের অগ্নি রুদ্রের একটি রূপ, সেই কুত্ত্ুকে 

দক্ষের কন্ত! উমা ধারণ করিলেন ।” 

দক্ষকন্তা উমা বা সতীর নাম বৈদিক সংহিতায় অনুপস্থিত । রুদ্রকর্তৃক দক্ষ- 
যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার কাহিনীও পৌরাণিক যুগের | মহাভাবতে (শাস্ভিপর্ব ২৮৩ অং) 
উম! শিবপত্বী কিন্তু দক্ষকন্া নন। পুরাণেও বন স্থলেই দক্ষকন্যাদের তালিকায় 
সতীর নাম অনুপস্থিত । শিবকে দক্ষের জামাতা কল্পনা এবং দক্ষযজ্জে সতীর 

দেহত্যাগ কাহিনী পরবর্তীকালে পুরাণকাব্যের কল্পন। । দক্ষের স্িরূপ যজ্ঞ ধবংসের 
দেবতা রুত্র কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার রূপক দক্ষষজ্ঞনাশের উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত 

অর্থ। যজ্ঞ বিনষ্ট হলে যজ্ঞবেদিরপা ইলার মৃত্যু অনিবার্ধ। সাধারণ হজ্ঞার্থে 

রুদ্্রকে ধারণকারী যজ্জবেদি যজ্জের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার কথা! । কিন্তু স্যটি- 

রূপকে প্রাণভূতা সতী স্থগ্টিষজ্ঞ নাশের প্রাক্কালে অস্তহিত হন। 
উপেন্্রনাথ বিশ্বাস মনে করেন ভারতবর্ষের বেদপুরাণের দক্ষ পারশ্থাদেশে 

অজিদহকে পরিণত হয়েছেন, “এক পক্ষের দক্ষ নাম অন্য পক্ষের যজ্ঞ হইয়াছিল। 

***ভারতীয় “দক্ষ' এই নামটিই যে পারশ্তাদেশে নীত হইয়! “দক্ষ” ও তাহা! হইতে 

দষক্ ও “দহক্ বা 'দহাক” হইয়াছিল, এরূপ মনে করা যায়। আবেন্তায় মিমের 
(স্র100৯) পরম শক্রস্থানীয় এবং তাহার বাজ্যাপহারী অজিদহকের (81 1961:88%) 

বিবরণ আছে। শাহআামাক্স এই “হাক'কেই জোহাক বলা হইয়াছে ।”২ 

১ খখেদের ঘজানুবাদ, ১ম--পৃঃ ৫২৬, ১২৮১০ 

২ ভারতবব” ও বৃহত্তর ভারতের পুাবৃত 



সোম 

সোম নামক কোন দেবতার পূজা আধুনিক ষুগে প্রচলিত নেই । কেবলমাত্র 
নবগ্রহের অন্যতম রূপে নবগ্রহ পূজায় সোম অস্ততু ক্ত হয়েছেন। কিন্তু পুরাণে 

সোষ কোন প্রধান দেবত। না হলেও তার সম্পর্কে অনেকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত 
আছে। যেমন £ সমুদ্র মস্থনের সময়ে সোম ব৷ চন্দ্রের সমুদ্রগর্ভ থেকে আবির্ভাব, 

- দেবতাদের অমৃতভোজনকালে ছন্মবেশী বাছুকে চন্দ্র ও হৃূর্যকর্তৃক চিহ্িতকরণ, 
রানুর ছিন্নমুণ্ড কর্তৃক প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্ে চন্দ্র ও হৃর্যগ্রাস- সোমের প্রতি 

দক্ষে অভিশাপ, সোমকর্তৃক গুরুপত্বী তারাহব্প প্রভৃতি । এই কাহিনীগুলির 

মধ্যে শেষোক্তছুটি পুরাণে প্রাধান্য পেয়েছে । চন্দ্রদেব দক্ষরাজের সপ্তবিংশতি 

কন্ঠাকে বিবাহ করেও রোহিণীর রূপে অত্যধিক 'আসক্ত হওয়ায় দক্ষেরর অভিশাপে 

যক্মারোগাক্রান্ত হয়েছিলেন । 

বক্ষবৈবর্তপুর্বাণে ও অন্যান্য পুরাণে দক্ষ তার সপ্তবিংশতি সংখ্যক কন্যাদের 
চন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন । এই সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার নাম 

অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিক। রোহিণী তথা । 

মৃগশীর্ধা তথাত্র। চ পুজ্যা সাধবী পুনর্বহঃ ॥ 
পৃস্যাল্লেষা মঘা পূর্বকল্গুন্যত্তরকল্গুনী । 

হস্ত] চিত্র! তথা শ্বাতী বিশাখা চাঙ্গবাধিকা ॥ 

জ্যেষ্ঠা মূল! তথা পুর্বাধাঢ। চৈবোত্তরা স্থতা। 

শ্রবণ! চ ধনিা! চ তথা শতভিষা শুভা ॥ 

পৃৰোত্তর ভাত্রপদ! রেবত্যন্তা বিধুপরিয়াঃ ৷: 
_ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিয়া, আড্রা, পূজ্যা, সাধবী, পুনর্বন্, 

পৃস্তা, অঙ্েষা, মঘা, পূর্বকল্গুনী, উত্তরফল্গরনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা» 
অন্থরাধা, জোয্ঠা, মূলা, পূর্বাধাঢ়া, উত্তরাষাড়া, শ্রবপা, ধনিষ্ঠা, শতভিযা, পূর্বভাত্র- 

পদ, উত্তরভাত্রপদ্! ও রেবতী-- এই সাতাশজন চন্দ্রের প্রিয়] । 
এই সপ্তবিংশতি পন্বীয় মধ্যে রোহিণী স্বীয় রূপে চন্ত্রকে বশীভূত করলেন । 

১ অন্দবৈধর্তপু$ অন্ধখণ্ড-_ ০1৪৯-৫২ 



৩২৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

চন্দ্র বোহিণী ছাড়া আর কোন পত্বীর নিকট গমন করতেন না। ফলে ছন্যান্য 

দক্ষকন্যারা পিতার নিকট নালিশ করলেন। পিতা দক্ষ কুপিত হয়ে চন্ত্রকে 
যক্ষাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দিলেন। 

তাসাং মধ্যে চ স্ততগা! রোহিনী বসিকা বরা! ॥ 
সমন্ভতং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্। 

রোহিণুযুপগতশ্চন্ত্রো ন যাত্যন্যাঞ্চ কামিনীম্ ॥ 
সর্বা ভগিন্যঃ পিতরং কথয়ামাস্থরাদৃতাঃ । 

সপত্বীকৃতসন্তাপং প্রাণনাশকবং পরম্ ॥ 

দক্ষঃ প্রকৃপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্পূর্বকম্। 

দ্রুতং শ্বশুরশাপেন যঙ্গ্গ্রস্তো বভুব লঃ ॥: 

যন্্ার়োগে চন্দ্র দিনে ক্ষীণ হতে থাকেন। তখন চন্দ্র শিবের শরথ গ্রহণ 

করলেন। শিব গ্রীত হয়ে চন্দ্রকে রোগমুক্ত করে নিজের ললাটে স্থাপিত করলেন, 
চন্দ্রও অমর হয়ে শিবললাটে বিধাজ করতে লাগলেন । 

নিমু ক্তং যক্ণা কৃত্বা শ্বকপালে স্থলং দরদ । 
অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তন্থো শিবশেখরে 1২ 

এদিকে চন্ত্রপত্বীগণ পতি-বিরহে কাতর হয়ে পিতা দক্ষেয কাছে সকাভরে 

'অন্থনয় করতে থাকেন। শিব দক্ষের অনুনয়ে ও চন্দ্র প্রত্যপ্পণে অনিচ্ছুক হওয়ায় 
ক্ষ শিবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। শিবের স্মরণহেতু কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 

রূপধবে আগমন করলেন। ধর্মচ্যুতিভয়ে শিব শরণাগত চন্দ্রকে পরিত্যাগে 
অনিচ্ছ। গ্রকাশ করার, কৃষ্ণ শিবললাটস্থ চন্দ্র থেকে চন্দ্রকে নিষ্কাবিত করে হ্বক্ষকে 

প্রধান করলেন। অর্ধচন্ত্র শিবের মন্তকে বিয়াজজ করতে থাকলেন, রুষণের বরে 
যন্থায় ক্ষীণচন্দ্র পক্ষান্তরে পূর্ণতা লাভ করলেন। 

চন্তং চন্দ্রাছিনিষ্নত দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ | 
প্রতস্থা বর্ধচন্্রশ্চ নির্ব্যাধিঃ শিবশেখরে | 

নিজগ্রাহ পরং চক্দ্ং বিষু্দত্তং প্রজাপতি: ॥ 
যক্গ্রন্ত্চ তং দৃষ্! দক্ত্তষটাীব মাধবম্। 
পক্ষে পৃর্ণং ক্ষতং পক্ষ তৎ চকার হুরিঃ দ্বয়ম্ ॥* 

১ জন্গবৈষ$পুঃ- -৯1৫২-৫৫ ২ ব্রক্ষবৈবতপুঃ, বরঙ্ধখঃ- ৯১৮ ৩ তদেব-_-৯1৯৪-৯৬ 



লোষ ৩২৪ 

মহাভারতের নানাস্থানে সোমের সাতাশ পত্বীর উল্লেখ আছে।১ পুরাণ কথিত 

উক্ত কাহিনীটি মহাভারতে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে । স্থতরাং কাহিনীটিবর 

প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত । মহাভারতে আছে £ 

দক্ষম্য তনয়! যাস্তা প্রাহুরাসন্ বিশাম্পতে। 

স সপ্তবিংশতিং কন্তা। দক্ষ সোমায় বৈ দদৌ ॥ 
নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থক তাভবন্। 
পত্তযযো বৈ তশ্ত রাজেন্দ্র সোমশ্যশ্তভকমণঃ | 

তাস্ত সর্ব বিশালাক্ষ্যা রূপেণা প্রতিষা ভূবি। 

অত্যবিচ্যত তাসান্ত রোহিণী রূপসম্পদ] ॥ 

ততস্তশ্তাঃ স ভগবান্ প্রীতিঞ্চক্রে নিশাকরঃ | 

সাস্াহগ্যা বভুবাথ তম্মাত্তাং বতূজে সদা ॥ 

পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র রোহিণ্যাঞ্ববসচ্চিরম্ । 
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মষ্থাতন: ॥ 

ত1 গত্বা পিতরং প্রান: প্রজাপতিমতন্ড্রিতাঃ | 

সোমে। বসতি নাম্মাস্থ রোহিণীং ভঙ্জতে সদা ॥২ 

__হে বাজন্! দক্ষের যে সকল কন্যা ছিলেন, তীঁদের মধ্যে সাতাশটি কন্া 

ধক্ষ সোমকে প্রদান করেছিলেন ৷ নক্ষত্রনামযুক্তা নক্ষত্রসংখ্যক তীর শুভকারী 

মোমের পত্বী ছিলেন। তারা সকলেই আয়্তলোচনা- রূপে অতুলনীয় । 
রূপবতী রোহিণী তাদের সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ভগবান চন্দ্র 

তার প্রতি অধিক গ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন চন্দ্রের হাদয়স্থা। চন্দরও 

তাকেই উপভোগ করতেন। হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে সোম দীর্ঘকাল রোহিণীতে 
বসবাস করেছিলেন । স্থৃতরাং নক্ষত্রনামী পত্বীগণ মহাত্মা চন্দ্রের প্রতি কুপিতা 

হলেন। তীর] নিদ্রা ত্যাগ করে পিতার কাছে গিয়ে বললেন সোম আমাদের 

মধ্যে বাস করেন না, দীর্ঘকাল রোহিণীতেই বসবাস করছেন । 

দক্ষ প্রজাপতি কন্তাদদের বচন শুনে সোমকে শাসন করলেন, আদেশ করলেন £ 

সকল ভার্ধাদের প্রতি সমান আচরণ কর, মহৎ অধর্ম ষেন তোমাকে অধিকার 

শা করে-_সমং বর্তম্ব ভার্ধান্থ মা ত্বাহধমে 1 মহান্ ্ পৃশেৎ ।5 
ক্ষ কন্যাদের শ্বামীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু সোম রোহিণীকে ত্যাগ 

১ আদিপর্ব-_৬৬।১৬, ৭৫1৯ ২ শল্যপর্ব--:৩৫।৪২-৪৭ ৩ শল্যপর্ব--৩৫1৪৯ . 



৩৩০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

কয়লেন না। কন্যারা পুনযায় পিতার কাছে নালিশ জানালে! | দক্ষ জামাতাকে 
অভিশাপের ভয় দেখানো সত্বেও সোম শ্বশুরের বাক্য অগ্রাহন করলেন । 

অনাদৃত্য তু তথ্বাক্যং দক্ষস্ত ভগবাছ্ছশী । 

বরোহিণ্যা সার্ধমবসত্ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ 1 

চন্দ্রপত্বীগণ রুষ্টা হয়ে পিতার কাছে পুনরায় নালিশ করায় দক্ষ অবাধ্য 
জামাতাকে শাস্তি দেবার জন্য যক্ষা সহি করলেন। যক্ষা তারকাপতি সোমকে- 

অধিকার করলো । 

তচ্ছত্বা৷ ভগবান্ ক্ুক্ধে৷ যত্মাণং পৃথিবীপতে 

সসর্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ ॥২ 

মক্ষাক্রাস্ত হয়ে সোম দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকেন, রোগমুক্তির জন্য নানাবিধ 

প্রয়ামও করতে থাকেন। 

স যক্্ণাভিভূতাত্ম! ক্ষীয়তাহরহঃ শশী । 

যত্রপ্চাপ্যকরোক্রাজন্ মোক্ষার্থং, তন্য যক্্রণ: ॥ 

সোম যজ্ঞানষ্ঠান করলেন, কোন ফল হোল না। ওষধিপতি ক্ষয়রোগাক্রান্ত 

হওয়ায় পৃথিবীতে ওষধিসমূহ ক্ষয় পেতে থাকে । দেবগণ দক্ষকে শাপ ফিরিয়ে 
নিতে অনুরোধ করলেন । দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের অন্যথা! হবে না, ভবে 

সোম মকলের প্রতি সমান ব্যবহার করুক ; সরম্বতীর বরে অভিপাপ ক্ষয়িত 

হবে; অর্ধমাসে ক্ষয় হবে ও অর্ধমাসে বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হবে। 

সমং বর্ততু সর্বান্থ শশী ভাান্ন নিত্যশঃ। 

সবম্থত্যা বরে তীর্থ উন্নজ্জনগ্থশলক্ষণঃ ॥ 
পুনর্বধিষ্যাতে দেবান্তছৈ সত্যং বচো৷ মম। 
মাসার্ধক ক্ষয়ং সোম নিত্যমেব গমিষ্কৃতি ॥ 

মাসাধঞ্চ সদ] বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্ছচো মম ॥* 

দক্ষ আরও বললেন, পশ্চিম সমুদ্রে গমন করে সয়ন্বতী ও সমুদ্রসঙ্গমে চন্দ্র 

মহাদেবকে আবাঁধনা করুক, তাহলে সোম তার পূর্বরূপ 'ফিবে পাবেন । 
সমুক্্ং পশ্চিমং গত্ব। সবস্বত্যব্িসঙ্গমম্। 
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ শুতি ॥$ 

১ মহাঃ, শল্যপর্ব-_-৩৫।৫৪ ২ তদেব--৩৫।৫৭ ৩ তদেব- ৩৫1৫৮ 
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সোম ৩৩১- 

প্রভাসে তপন্য। করে দক্ষের কুপায় সোম রোগ মুক্ত হলেন। 

মহাভারতের আর একস্থানে সোমের প্রতি অভিশাপবৃত্তাস্ত গগ্ভ ভাষায় 
বণিত হয়েছে । দ্দক্ষম্ত যা বৈ দুহিতরঃ যষ্টিরাসংস্তাভ্যঃ কশ্পায় অয়োদশ 

প্রাদাদ্দশ ধর্মীয় দশ মনবে সপ্তবিংশতিমিন্দবে তাস তুল্যাস্থ নক্ষত্রাখ্যাং গতাস্থ 

সোমো রোহিণ্যামভ্যধিকং গ্রীতিমানভূত্ততস্তাঃ শিষ্টাঃ পত্তযঃ ঈর্ধাবত্যঃ পিতুঃ 
সমীপং গত্থেমমর্থং শশংসুর্তগবস্ম্থাস্থ তুল্যপ্রতাস্থ সোমো৷ বোহিণীং প্রত্যধিক 
ভজতীতি সোহব্রবীদ্ যশ্মৈনমাবিশ্টেতেতি দক্ষশাপাৎ সোমং রাজানং যক্ষ্মা বিবেশ 

সা যক্ষ্ণাবিষ্টো দক্ষমগাদ্দক্ষশ্চৈনমত্রবীন্ন সমং বর্তয়সীতি তত্রধয়ঃ সোমমক্রবন্ ক্ষীয়সে 

যন্দ্রনা পশ্চিমায়াং দিশি সমূত্রে হিরণ্যসরস্তীর্ঘং তত্র গন্ব। চাত্বনঃ সেচনমকরোৎ 

্লাত্ব। চাত্মানং পাপ্রনো মোক্ষয়ামাম তত্র চাবভাসিতনস্তীর্ঘে ঘা সোম স্তদা গুভৃতি 

চ তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নায়া খ্যাত, বর্তব। তঙচ্ছাপাদগ্যাপি ক্ষীয়তে 
সোমোহমাবস্থান্তরস্থঃ পৌর্ণমাসীমাত্রেহধিষ্ঠিতে। : মেঘলেখাপ্রতিচ্ছন্নং বহুদর্শয়তি 
মেঘসদৃশং বর্ণমগমত্তস্য শশলম্ম্ম বিলমভবৎ ।”:-:( অস্থার্থ ) দক্ষের যে বষ্টিসংখ্যক 

দুহিতা ছিলেন তন্মধ্যে তিনি কশ্পকে ত্রয়োদশ ধর্মকে দশ, মন্গকে দশ এবং 

চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্তা প্রদান করেন। চন্দ্রক্ষে যে সপ্তবিংশতি দুহিতা দান 

করেন, তাহারা সকলেই সমান হইলেও চন্দ্রমী রোহিণীর প্রতি অতিশয় 

প্রীতিমান্ ছিলেন, তন্নিমিত্ত অবশিষ্ট পত্বীর! ঈর্যাবতী হুইয়। পিতার নিকটে গমন 

পূর্বক এই বিষয় নিবেদন করিলেন যে,--ভগবন! আমর! সকলেই তুল্যপ্রভা! 
হইলেও রজনীনাথ রোহিণীয় প্রতি সমধিক গ্রীতি করেন। দক্ষ কহিলেন 

“্যক্্। চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ কবিবে_ দক্ষেয এই শাপ বশত যক্ষা দ্বিজরাজ 

সোমের শরীরে প্রবেশ করিল; চন্দ্রমা যক্মাবিষ্ট হইয়। দক্ষেব নিকট গমন 

করিলেন। দক্ষ তাহাকে বলিলেন, “তুমি সকল পত্বীর প্রতি সমান ব্যবহার 
কর না,” তৎকালে খধিগণ চন্দ্রকে বলিলেন, প্তুমি যন দ্বারা ক্ষীণ হইতেছ, 

অতএব পশ্চিম দিকে সমুদ্র সঙ্গিধানে হিরণ্য সরোবর নামক তীর্থ আছে, 

তথায় গমন করিয়া আত্ম/কে অভিষিক্ত কর। 

অনন্তর স্থধাকর সেই হিরণ্য সরোবরের তীর্থে আগমন করিলেন, আগমন 

করিয়া তথায় আত্মসেচন অর্থাৎ মান করিয়া আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত 
করিলেন, মোম দেই তীর্থে অবভাসিত হইয়াছিলেন বলিয়া! তদবধি তাহ। প্রভাস, 

১ শাস্তিপর্ব--৩৪২৫1৫৮ 
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নামে বিখ্যাত হইয়াছে । দক্ষশাপ নিমিত্ত অগ্যাপি চন্দ্রমা অমাবন্ঠার মধ্যে 
অপ্রকাশিত থাকিয়া পৌর্মাসী মাত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন। মেঘলেখা৷ প্রতিচ্ছর 
শরীর যাহা প্রদর্শন করেন, তাহা মেঘ সদৃশ বর্ণ হইয়াছে; তাহার নির্মল অংশ 
শশকলংকরূপে প্রকাশিত আছে ।, 

শিবপুরাণে ও (জ্ঞান সংহিতা ) এই কাহিনী সবিস্তারে বরধিত হয়েছে £ 

সর্বান্থ চ পত্বীষু এক প্রিয়তম] যথা ॥ 

রোহিণী নাম যা প্রোক্তা তথান্ত। ন কদাচন। 

অন্যাশ্চ ছুঃখমাপন্না পিতরং শরণং যযুঃ ॥ 
তদা তশ্মৈ যদ্দ,খং তাঁভিনিবেদিতং তথা । 

দক্ষোহপি চ তদ শত! ছুঃথঞ্চ প্রাপ্তবাংস্তদা ॥ 

সমাগত্য তদ] দক্ষশ্ন্দ্রং বিজ্ঞাপয়ৎ তদা । 

বিমলে চ কুলে ত্বঞ্চ সমুৎপন্নঃ কলানিধিঃ | 
আশ্রিতেষু চ সর্বেষু নানাধিকাং কথং তব। 

ন কর্তব্যং তয়! তাস্থ ন্ানাধিক্যং তথ! পুনঃ। 

জগাম মন্দির হ্বীয়ং নিশ্চয়ং পরমং। গতঃ ॥ 

চন্দোছপি বচনং তশ্ত ন চকার বিমোহিতঃ ॥২ 

চন্দ্রের সকল পত্বীদদের মধ্যে রোহিণী যেমন প্রিয়তম! ছিলেন, আর কেউ 

তেমন ছিলেন না । অন্ত পত্বীর! হুঃখিত হয়ে পিতার নিকট গমন করলেন এবং 

তীদের ছুঃখ নিবেদন করলেন । দক্ষও তাদের দুঃখ কাহিনী স্তনে দুঃখিত হলেন, 
তিনি চন্দ্রের নিকট আগমন করে বললেন, তুমি কলানিধি, নির্মল কুলে জন্মগ্রহণ 
করেছ, সকল আশ্রিতের প্রতি তোমার আচরণ কম বেশী কেন? ব্যবহারের একূপ 

নানতা বা আধিক্য করা৷ উচিত নয়। দক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ গৃহে ফিল 
গেলেন। চন্দ্রও মোহ্মুগ্ধ হয়ে তার কথ! মেনে চললেন না। 

রোহিণ্যাঞ্চ সমাসক্কে নান্তাং মেনে কদাচন । 

দক্ষোহপি পুণরাগত্য শ্বয়ং দুঃখ সমন্থিতঃ ॥ 

অয়তান্ত ময় পূর্বং গ্রাথতং বনুধা তথ! । 

ন মাঁনিতং তয় যন্মাৎ তম্মাৎ ত্বঞ্চ ক্ষয়ী ভব ॥ 

ইতুযুক্কে চৈব চন্দ্রোছপি ক্ষয়ী জাত: ক্ষণা্দিহ ॥৩ 

১ অনুবাদ, বধমান রাজবাটী সং পৃঃ ৩৪০ ২ জ্ঞান সং--৪৫1৬-১২ ও জ্ঞান সং--৪৫1১৪-১৫ 
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--রোহিণীতে আসক্ত হয়ে চন্দ্র অন্ত কাউকে স্বীকার করলেন না। দক্ষও 
পুনরায় আগমন করে দুঃখিততাবে বললেন_ শোন, আমার পূর্বপ্রার্থনা তুমি মান্ত 
করনি। অতএব তু'ম ক্ষয় রোগাক্রান্ত হও। 

ব্রহ্মার নির্দেশে দেব ও খধিগণ চন্দ্রকে সঙ্গে নিযে শিবের আবাধন] করলেন । 

শিব চন্দ্রকে বর দিলেন : 

পক্ষে চ ক্ষীয়তে চন্দ্র কলা তে চ দিনে,দিনে। 

পুনশ্চ বর্ধতাং পক্ষে তাঃ কলাশ্চ নিরন্তরমূ ॥& 
--এক পক্ষে তোমার কলা দিনে দিনে ক্ষয় প্রাঞ্ধ হবে, পক্ষান্তরে সেই 

কলাসমূহ নিরন্তর বধিত হতে থাকবে। 

স্কনদপুরাণে ও (প্রভাসখণ্ড) একই বৃত্তান্ত আছে। শিব বলছেন পাবতীকে £ 

অথ যাঃ কন্যকা দত্তাঃ সপ্তবিংশতিবিন্দবে। 

তাসাং মধ্যে মহাদেবি প্রিয়৷ তশ্ত চ বোহিণী ॥ 

অথ নক্ষত্রনাথস্য তাসাং মধ্যেহতিবল্পভা । 

বভূব রোহিণী দেবি প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ 
সবাস্তাঃ সম্পরিত্যজ্য ঝোহিণ্যা মছিতে। রহঃ । 

রেমে কামপরীতাত্ম৷ বনেষ,পবনেষু চ ॥২ 

চন্দ্রের অন্যান্য পত্বীদের অভিযোগ শুনে চন্দ্রকে দক্ষ সকল পত্বীর প্রতি 

সমান ব্যবহার করতে অনুরোধ করলেন । কিন্তু চন্ত্র স্বীকৃত হয়েও পূর্বব্ৎ আচরণ 
করতে থাকায় দক্ষ অভিশাপ দিলেন £ 

অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যন্মাত্ব রোহিণীরতঃ। 
সন্তজ্য পুত্রীশ্চান্মাকং শেষা দৌষেণ বঞজিতাঃ ॥ 
তস্মাদ যক্ষ্মা শরীবং তে গ্রসিন্ঠতি ন সংশয়ঃ | 

এতম্মিন্নেব কালে তু যক্ষ্মা পর্বতপুত্রিকে । 

দক্ষেণ তু সমাদিষ্ন্তস্য কায়ং সমাবিশৎ ॥ 
এবং সোমস্ত দক্ষেন কৃতশাপো মহীপ্রভঃ | 

পপাত বহুধাং দেবি নিশ্চেষ্টো রোহিণীস্ৃতঃ ॥৩ 

১ জ্ঞান সং-_-৪৫1৪* ২ ম্বন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্র মাহায্মা-_-২১1৩৫-৩৭ 

৩ প্রভাসথণ্, প্রভানতীর্থ মাহাস্।_২১।৩৫-৩৭ 
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চন্্র ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়ে রোহিণীর সঙ্গে নিশ্চল হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন । 

তখন চন্দ্রের দ্বার! প্রসাধিত হয়ে দক্ষ চন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন শিবের আরাধনা 
করতে । শিব তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, সকল পত্বীকে সমভাবে দেখ-_একপক্ষে 

তোমার ক্ষয় হবে, অপর পক্ষে বৃদ্ধি হবে; পূর্বের রূপ ফিরে পাবে, দক্ষ প্রদত্ত 

অভিশাপ বিনষ্ট হবে। 
অধুনা! ভো৷ সমংপশ্তঠ সর্বান্তা দক্ষকন্যকাঃ। 

ক্ষয়ন্তে ভবিতা পক্ষং পক্ষং বৃদ্ধিভবিষ্যাতি ॥ 

পূর্বোচিতাং প্রভাং সোম প্রাপস্তসে মত্প্রসাদতঃ | 

প্রাচেতসশ্ঠ দক্ষন্ত তপসা হতপাপনঃ ॥: 

সোম সম্পর্কে আর একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী পুরাণাদিতে পাওয়া যায় । এই 

কাহিনীটি সোম কর্তৃক গুরু বৃহস্পতির পত্বী তারাহরণ সম্পকিত। দেবগুরু 

বুহম্পতির পত্বী তারা । একদ। সোম সহস। তারাকে অপহরণ করলেন। দেবগণ 

এবং দেবধিগণ তারাকে প্রার্থনা করলেন; কিন্তু সোম তাদের প্রার্যন। অগ্রাহ্থ 
করলেন । তারাকে কেন্দ্র করে দেব্দানবের প্রচণ্ড সংগ্রাম উপস্থিত হোল । 

তন্ত্র তদ্যুদ্ধমভবৎ প্রত্যক্ষম্তারকাময়ং 

দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥২ 

দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা তারাকে গ্রহন করে বুহম্পতিকে প্রদীন করলেন। 

তার] তখন অস্তর্বত্বী, তিনি প্রজলিত হুতাশনের মত একটি পুত্র প্রদব করলেন। 

এই পুত্রের পিতৃত্ব নিয়ে সংশয় উপস্থিত হলে ব্রন্ধা তাবাকে প্রশ্ন করায় তারা 

জানালেন যে পুত্রটি সোমের | 
সা প্রাঞরলিরুবাচেদং ব্র্ধাণং ববদং প্রতৃং | 

সোমশ্ভেতি মহাত্মানং কুমারং দস্থ্যহস্তমম্ ॥* 

__তারা হাত জোড় করে বরদ প্রভু ব্রদ্মাকে বললেন, এই দস্থ্যহস্তা মহাত্ম৷ 

কুমীর মোমেরই । 

সোম বুধকে পুত্ররূপে লাভ করলেন ১ কিন্তু তারাধর্ষণের পাপে যন্দারোগাক্রান্ত 

হয়ে পড়লেন। তার কলেবর ক্ষীণ হতে থাকলো । সোম পিতা অত্রির শরণ 

গ্রহণ করলেন। অত্রি সোমের পাঁপ প্রশমিত করলেন । রাজযন্্ামুক্ত হয়ে সোম 

উজ্জল হয়ে উঠলেন । 

১ প্রভানখণ্ড--২২।৬২-৬৩ ২ বাযুপুরাণ, উত্তরভাগ-_ ২৮৩৩ ৩ তদেব--২৮1৭৯ 



সোম ৩৩৪ 

শ্রসঙ্থ ধষিতন্তত্র বিবশো৷ রাজয্্ণা । 
ততো যন্াভিভূতস্ত সোম; গ্রক্ষীণমণ্ডলঃ। 
জগাম শরণায়াথ পিতয়ং সোহব্তরিমেব চ ॥ 

তশ্ঠ তত পাপশমনং চকারাত্রির্মহাযশাঃ | 

স রাজযন্দ্রণ! মুক্ত; শরিয়া জজাল সর্বশঃ ॥ + 

শিবপুরাঁণেও (জ্ঞান সংহিতা) এই গল্প আছে। চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রাস্ত হওয়ার 

পর দেবগণের নিকট ব্রন্ধা বলেছিলেন এই গল্পটি £ 
বুহম্পতেগৃহে গত্বা তারা ছুষ্টেন বৈ হৃতা। 
হৃত্বা তাবাং পুনশ্চৈব যুদ্ধায় সমৃপস্থিতঃ | 
সমাশ্রিতা তদ দৈত্যান্ স্পধাং দ্বেবৈশ্চকার হ ॥ 
ময়া চৈবাত্রিণা চৈব নিষিদ্ধস্তারকাঁং দদৌ । 
তাঞ্চ গর্ভবতীং সোহপি ন গৃহামীতি তদ্ধচঃ ॥ 
অস্মাভিবারিতঃ সোহপি জগ্রাহ তারকাং তদা । 
যদি গর্ভং জহাতীহ তদেনাধ্ণগ্রহীতৎ পুনঃ ॥ 
গর্ভে ময় পুনস্তত্র ত্যজিতে খধিসতমাঃ । 
সন্তায়ঞ্চ পুনগর্ভ; সোমন্তেতি বচঃ পুনঃ ॥২ 

-_ দুষ্ট (সৌম) বৃহস্পতির গৃহে গিয়ে তারাকে অপহরণ করেছিলেন । তারাঁকে 
হরণ করে পুনরায় যুদ্ধের জন্য উপস্থিত,হলেন। তখন তিনি দৈত্যগণকে আশ্রয় 
করে দেবতাদের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন । আমি এবং অত্রি নিষেধ 

করায় সোম তারাকে প্রতার্পণ করলেন। তাঁকে তোরাকে) গর্ভবতী জেনে 

বৃহস্পত বললেন, আমি গ্রহণ করবো না। আমরা বারণ করলে তিনি পুনরায় 
তাঝ়াকে গ্রহণ ক/প্নেছিলেন, সেখানে গর্ভ পরিত্যাগ করায় তাকে (তারাকে) পুনরায় 

গ্রথণ করেছিলেন । গর্ভ পরত্যক্ত হলে প্রশ্ন করেছিলাম, হে খধিশ্রেষ্ঠগণ ! 
এই গত কার? উত্তর হয়েছিল, মোমের | 

বিষুপুরাণেও ঘটনাটির উল্লেখ আছে £ 

“মদাীবলেপাচ্চাসৌ সকনদেবগুরোবৃহম্পতেন্তারাং নাম পত্বীং জহার |” -- 

অহংকারাচ্ছন্ন হয়ে (সোম) সকল দেবাতার গুরু বৃহস্পতির তার] নায়ী পত্বীকে 

হরণ করেছিলেন। 

১ বায়ুপু$, উত্তরখঃ_২৮৪৫৪৭ ২ জ্ঞান সংহিতা _৪৫।২২-২৬ 

৩ বিষ্ুপুঃ, ৪র্থ অংশ-৬।৭ 
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এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই মাইকেল মধুহ্দন দত্ত তার বীরাঙ্গনা কাব্যে 

«সোমের প্রতি তারা" ন।মে পত্রকাব্যথানি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটির 

ভূমিকায় কবি লিখেছেন, “যৎকাঁলে লোমদেব অর্থাৎ চন্দ্র বিদ্যাধ্যয়ন কারণা- 

ভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রয়ে বাস করেন, গুরুপত্বী তারা দেবী তাহার 

অসামান্য সৌন্দর্য সন্দ্শনে বিমোহিতা হইয়া তাহার প্রতি প্রেমাসক্তা হুন। 
সোমদ্দেব পাঠ নমাপনান্তে গুরুদক্ষিণ! দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে 

তাবাদেবী আপন মনের ভার আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, ও সতীত্বধে 

জলাগুলী দিয়! সোমদেবকে নিয়লিখিত পত্রথানি লিখেন ।” 

কৰি মধুস্দন মূল কাহিনীকে পাশ কাটিয়ে তারাকে সোমের প্রেমাভিলাধিণ 
একাস্ত অনুঝাগিণীরূপে চিত্রিত করেছেন। চন্দ্রকে প্রথম দর্শনের পর থেকে তারা 

চন্দ্রের অনুরাগিণী। তাই তিনি দ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পত্রে স্বীয় মনোগত অভিলাষ 

ব্যক্ত করেছেন,__ 
কলংকী শশ।ংক তোম] বলে সবজনে | 

কর আসি কলস্কিনী কিন্করী তারাবে, 

তারানাথ ! নাহি কাজ বুথ! কুলমানে । 
এস হে তারার বাঞ্ছা।$ 

সোম সম্পকিত কাহিনী ছুটির মূল পেয়েছি কৃষ্ণঘভূর্বেদে | কৃষ্তযজুর্বেদ বলেছেন, 

“প্রজাপতেন্তয়ন্ত্িশদ্দ,হিতর আসন্তাঃ সোমায় বাজ্ঞেহদদাত্তাসাং যোহিণীমুপৈত্া 

ঈ্্যস্তী:ঃ পুনরাগচ্ছন্তা অন্বৈত্তাঃ পুনরযাচত .তা অশ্মৈ ন পুনরদরদাৎ সোহব্ববী- 
দ্বুতমমীঘ যথা সমাবচ্ছ উপৈষ্যাম্যথ তে পুর্দান্তামীতি স খতমাসীত্তা অন 
পুনরদর্দীত্তানাং রোহিণীমেবাপ এত্ং যক্ম আচ্ছদ্রাজানং যক্ম আরদিতি তদ্রাজ 

যক্ষ্রস্য জন্ম ।” -_(অস্যার্থ) প্রজাপতির তেত্রিশটি কন্যা ছিল, তাদের তিনি 

সোমরাজকে দান করেছিলেন। তাদের মধ্যে মোম রোহিণীতে উপগত 

হয়েছিলেন। ঈর্ধাপরায়ণা অপরাপর কন্যাগণ পুনরায় প্রজাপতির নিকট গমন 
করলেন। সোম তাদের অন্থমরণ করে প্রঞ্জাপতির নিকট গিয়ে পত্বীদের 

প্রার্থনা করলেন। প্রজাপতি সোমের নিকট কন্যাদের দিলেন না। প্রজাপতি 

তাকে বললেন, যর্দি শপথ করে! যে সকলের নিকট সমভাবে অবস্থান করবে, 

তবে তাদের আবার ফিরিয়ে দেব শপথ করলেন, প্রজাপতি তাদের আবার ফিরিকে, 

১ বীরাঙ্গন! কাব্য, ২য় সর্গ 
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দিলেন । সোম পুনরায় রোহিণীকেই প্রাপ্ত হলেন। তখন রাঞ্জা সোম যন্থাক্রান্ত 
হলেন। এইভাবে বাজধক্ার হি হোল। 

অতঃপর মোম সকল পত্ীদের সম্থোষ বিধান করায় তারা সোমের নিকট 

সমব্যবহার বর নিয়ে চরু রদ্ধন করে ভোজন করিয়েছিলেন । সোম পাপমুক্ত হয়ে 
রোগমুক্ত হয়েছিলেন । 

সোমের যক্ষা রোগাক্রান্ত হওয়ার কা'ইনী বহু প্রাচীন সন্দেহ নেই। সোমের 

ঘন্ষ্মাবে গগ্রন্ত হওয়র ব্যাপারে 'দোম ও প্রোহিণী” এবং “সোম ও তারা”_ এই যে 

দুইটি উপখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া! যাচ্ছে তন্মধ্যে কোন্ কাহিশীটি গাচীনতর বলা 

স্ভব নয়। এই ছুই কাহিনীর নায়ক সোম চন্দ্র ভিন্ন আর কেউ নন। শাপমুক্ত 
চন্দ্রের ক্ষ ও বুদ্ধি যে কৃষ্ণ ও শুরু পক্ষে চন্দ্রকলার হ্রাপবুধিজ:নত প্রাকৃতিক 

ব্যাপার, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । খগ্েদে চস্জ্রকলার হাসবুদ্ধ দেবগণ কর্তৃক 

সোমপান রূপে বণিত হয়েছে । 

যব দেব প্রপিবপ্তি তত গ্াপ্যাক্রসে পুনঃ | 

বাযুঃ সোমশ্য রক্ষিতা সমানাং মাম আকৃতি: ॥১ 

_ তে দেব সোধ, তোমাকে যেপান কত্তা হয়ঃ তাহাতে তোমার ক্ষয় না 

হুইয়। বুখিই হইয়া থাকে | খ|ফু মোমকে রক্ষ। করেন, যেরূপ মংব্ত্শরগুলিকে 

মাল রক্ষ। কর, উভদুষব আকৃঠি অর্ধা* স্বরূপ এক |২ 

পিরুকুকার এই খক্টি। অর্থ সোমলতা এবং চন্দ্র উভয় পক্ষেই করেছেন ।৩ 

সোমলতার বস পান করার পর চমস বা পানপাত্র পুনরায় সোমরসে পূর্ণ করতে 

হয়। আবার, “চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ অর্থাৎ হুর্যরশ্মিনমূৃহ কতৃক পীত হয়, 

শুরু পক্ষে আবার বর্ধিত হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই ব্ল। হইয়াছে, “হে সোষ 

তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপায়িত বা বধিত হও।” এই ব্যাখ্যা 
সোম চন্দ্রম। - এত পক্ষে |” 

সংব্পরের ও মাসের সম্যক করা ও ওষধিরূপী ব| চন্দ্রমারূগী সোম। মাস 
ও বৎসরের স্ৃটিকর্তা যে মোম, সেই সোম ওষধি হওয়া সম্ভব নয়। মাস ও 

বৎসবের স্থতিকতা স্ধ বা সূর্ধরশ্মি । সৃর্ধর্শ্ম চন্্রকলার হ্বীসবৃদ্ধির হেতু । চন্দ্র- 

১ ধগ্েন _-১০1৮৩।৫ ২ অনুবাদ- রমেশচন্ধ দত্ত ৩ নিরুত্ত --১১1৫ 

৪ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি ) ১১1৫1 

২২ | 



৩৩৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

কলার হাসবৃদ্ধি অনুসারে চান্দ্রমাস ও বখসর গখন। হয় । এই হিসাবে সোম মাস 
ও বৎসরের কা । | 

পূর্বোদ্ধত খকে বলা হয়েছে যে বায়ু সোমের রক্ষিতা বা রক্ষাকর্তী। বায়ু 

সোমের বক্ষাকর্ত| হয় কিতাবে? যাঙ্ক বলেছেন,_-“সাহচর্যাদ্রসহবণান্বা।+ -- 

সাহচবহেতু অথবা রসহরণের নিখিন্ত | | 
নিরুক্ত অনুসারে বাধু ও সোম মধ্যস্থান দেবত।। খামু সোমের সহচারী | 

বায়ু রসহরণ করে খোমের পুষ্ট ঘটায় । রসহ্রণ শক্তি বায়ুর নেই, আছে নুরয- 
রশ্মির । যু ুর্যরশ্ম বাঁ ত!পের সভাম়তায় পৃথিবীর রস হরণ কনেন। ক্ৃতরাং 

প্রকারান্বে ক্ছধরশ্মিকেই সোম বা চন্দ্রের এক্ষাকরতী বলা হয়েছে। 

সোম কর্তৃক বৃহস্পতির পত্বী হরণ কাহিনীর মুল খথেদেই নিহিত আছে। 

খথেদের একটি ক্ুক্ষে মোম কতৃকি বৃহম্পতিত পহী প্রতার্পনের কথা বৃলা হয়েছে । 

সোমে। রাজা প্রথমে ব্রদ্দলায়াং পুনঃ প্রযচ্ছদ্হনীয়মানঃ | 
অধতিহা দরুণো মিত্র আশীঙ ০২ 

_সোমধাজা কিছুমাত্র লজ্জি ত না হই] পবিত্রচরিত্রশ।লিনী ভার্ম!কে সবপ্রথম 

সমর্পণ করিয়াছিলেন । মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অঙ্মোদন কলিলেন 5 

ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ধিষঃ ম দেঝ1নাঁ ভলত্যেকমঙ্গং | 

তেণ জায়ামন্ববিংদদ্হুস্পতি: সোমেন নী তাং জুহ্বন দেবাঃ। 

পুনবৈদেব৷ অদছু প্ৃনর্মনুগ্তা উত | 

রাজন: সত্যং কথন! ব্রন্ষজায়াং পুনর্দছু ॥ 
পুণর্দায় ব্রদ্মজায়াং কী দেবখৈপিকিন্থিবং | 
উজং পৃথিবা। ভক্ত । বোকুগায়দুপাঁসতে ॥? 

_ বুহম্পতি পত্বী অভাবে এক্ষণে ব্রক্ষচর্ধ নিয়ম পালন করিতেছেন, তিন 

সকল দেবতার সঙ্গে একাত্ম! হইয়। তাঁহাদিগের অবয়ব বিশেষ হইয়াছেন । তাহাতে 

পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্বী পাইয়াছলেন, তদ্রপ এক্ষণে ও পুনর্ব'র সেই জুহু 
নামক পত্বীকে প্রাপ্ত হইলেন। 

দেবতার আবার তাহাকে পত্রী আনিয়। দিলেন, মনুষ্েবাও আনিয়। দিলেন । 

রাজারা! শপথ পূর্বক (অর্থা চরিত্র নষ্ট হয় নাই, এই শপথ করিয়া) শ্তুদ্ধ5রিত্রা পত্বী 

তাহাকে পুনবার সমর্পণ করিলেন । 

১ নিরুক্ত --১১1৫।৪ ২ খখেদ--১০।১০৯।২ ৩ অনুবাদ--রমেশচন্্ দত্ত 
৪ ধারের -১০।১৯৭৯1৫-৭ 
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শুন্ধ5রিত্র। পত্রীকে পুনর্বার আনিয়া দিয়! দেবতারা বুহম্পতিকে অপাপ 

করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্নসমন্জ ভাগ করিয়া সর্বস্থথে অবস্থিতি 
করিতেছেন |: 

মোমের তাঁবাহরণ ৪ তার প্রত্ার্পণ এই শক্তের বিষয়বস্ত । বমেশচন্দ্র দত্ত 
এই স্ুক্কাটি সম্পর্কে লিখেছেন, “এ স্থক্কের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম নী 1” তবে 
কুক্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, “বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সন্বদ্ধে সন্দেহভগ্থনই 
এই স্কের বিষয় | 

বৃহস্পতি: পত্রী তাবাকে সোম হরণ করেছিলেন, এ কাহিনীর তাপ মোটেই 
হুবোধা নয় । খণ্েদে বুহম্পতি নামক দেবতা স্র্সেরই প্রকার ভেদ। তারা 

অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ বৃহস্প ত বা ক্র্ধের পত্বী । কারণ সুব সকল গ্রহনক্ষত্রার্দি বৃহৎ 

বন্ধর পতি, -তানাঁপতি । স্পোদয়ে তারকাপুঞ্জ অন্তহিত হয়। অথচ বাত্রে 

সন্দের সঙ্গে তারকাদের দেখা মায় । স্থতরাং সোম বা চন্দ্র তারাকে হরণ করে 

থাকেশ | ব্রাত্রিন্ন অবসানে, সোমের অন্থর্বানে 'তারক।র্ও অন্বর্ধান হয়ে থাকে। 
বৃহস্পতি বা স্র্ধকে তারা প্রত্যর্পণ করা হয় । এইরূপ কল্পনা বৈদিক কবিগণের 

পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয় 

থণ্থেদে একস্ানে আছে £ হবি; পদ্রবজ্জারঃ ক্ষন | 

_হবিদ্ব ধারণ বক সোম স্থধের পত্বীর দিকে ধাবমান হইতেছেন ।% 

১০৮৫৯ থকে ব্লা হয়েছে যে স্ুর্যকন্যা! ক্র্ধার পানিগ্রা্থী ছিলেন সোম। 

কিন্তু সূর্যকে লাভ করেছিলেন অশ্বিগ্বয় । আর একটি খকে আছে, সর্ষের কন্তা 

সষা সোমের শব শুনে আহ্লারিত হচ্ছেন।' আর একস্থানে ক্ুর্যকন্যা সোম- 

রকে পবিভ্র করছেন ।১ সায়নীচার্য ১ ১১৬।১৭ কের ভাষ্ে লিখেছেন, সবিতা 
নিজের কন্য। সূর্যকে সোমরাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন; শেষপর্যন্ত 

'শ্ন্বয় জয় করেছিলেন । রমেশচন্দ্র দন্ত মনে করেন যে ূর্যকিরণে লোমরস 

মাদকতা (13703006108) প্রাপ্ত হয় | সূর্য! ও সোমের বিবাহের এ-ই তাথপর্ষ |" 

এতবেয় ব্রাঙ্ষণে প্রজাপতি ক্ুর্যানান্নী দুহিতাকে সোমকে প্রদানে উদ্যত 

হয়েছিলেন ।” যাক্ক একটি ব্রাঙ্গণবাক্য উদ্ধার করেছেন) এই বাক্যে সবিতা 

১ অনুবাদ- -রমেশচন্্র দত্ত ২ খখেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, টীকা, পৃঃ ১৬১২ 
৩ খখেদ --৯।৯৩।১ ৪ অনুবাদ-_ রমেশচন্ত্র দত্ত ৫ খখেদ_ ৯1৭২৩ 

৬ ধখেদ---৯1১1৬ ৭ ধণ্েদের বঙ্গান্ুবাদ--১ম, পৃঃ ২৬৮৭ ১1১১৬।১৭ খকের টীক। 

৮ এতরের ব্রাং_-৪1১৭।১ ণ 



৩৪, হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

কুর্ধাকে মোম অথব৷ প্রঞ্গাপতিকে সম্প্রদান করেছিলেন,_-“সবিতা সৃুর্াং প্রীযচ্ছত্খ 

সোমায় রাজ্ে প্রজাপতয়ে বা ।”১ 

কাঝো! মতে কৃর্ধী হূর্ধরশ্মি ঃ কেউ বলেন, স্ুর্ধা উষ।। বৈদিক গ্রন্থাদিতে 

র্যা কখনও নুধের পত্বী, কখনও কন্যা মোম বা প্রঙগাপতির পত্বী। যাস্ক বলছেন, 

হুর ু্ধেষ পত়ী-ক্যা সর্যন্য পরী” ২ 
হয ও বৃহস্পতি অভভিন্ন। স্থৃতরং সূর্য-পত্বী সুর্ধা ও বৃহস্পতি-পত্তী তারা 

অভিন্ন হওয়াই সম্ভব । যদি কুধা ৪ তারাকে অভিন্নবকপে গ্রহণ করা! যায় তবে 

সোমকতৃ্ক বৃহস্পতির পত্বী হরণের ব্যাপার) অত্যান্ত সহজবোধ্য হয়ে €ঠে। 

র।জ্িকালে চন্দ্র হুর্যকিরণরূপা ক্ধাকে বা তারাকে হরণ কবে থাকেন, দিবাভাগে 

সূর্যকিরণ প্রত্যর্প কবেন। 
অপর উপাখ্যানে অশ্বিনী, ভরণী, রৃত্তিকা, রেহিণী প্রভৃতি সাতাশ নক্ষত্র 

চন্দ্রের পত্রী কারণ চন্দ্রের পরিক্রমণপথে এদের অবস্থান । দক্ষ বাধ এই 

নক্ষত্রকুলের পিতা । এই সপ্তবিংশতি পত্তীর মধ্যে রোহিণী সর্বাপেক্ষা উজ্জ্। ও 
চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর মিলন একা।ধকবার হয়ে থাকে। আচার্য যোগেশ5্জ 

দেখিয়েছেন যে রবিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুর নিকটবর্তী স্থানে রোহিণী নক্ষত্র 
শকটাকারে বর্তমান থাকে । চন্দ্রপথের চলমানতা হেতু ববিপথ ও চন্দ্রপথের 

ছেদবিন্দুদ্ধয় (বা ও কেতু) অস্থির হওয়ায় চন্জ পর পর কয়েকবার রোহিণী 
শকট ভেদ করে থাকে । “সত্য সত্যই চন্ত্রকে রোহিণীতে পুনঃ পুনঃ উপগত 

হইতে দেখা যায়।..*চন্ত্র রোহিণী-শকট একবার ভেদ কৰিলে ছুই তিন মাস 

করেন। এই কারণেই সহজে রোহিণী চন্দ্রসমাগম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রপথের 
নিকটবতী অন্য নক্ষত্র সাড়ে আঠারো! বৎসরে মাত্র একবার আচ্ছাদিত হয়। 

বোহিণী উজ্জল তারা, চন্দ্র সন্গিধানে অদৃশ্য হয় না । মঘা ব্যতীত অপর নক্ষত্র 

অদৃশ্ঠ হয় । এই হেতু রোহিণী-চন্দ্র-সমাগম আরও সহজে প্রত্যক্ষ হয় ।”৩ 
সুতরাং রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা | দক্ষরূগী ৃর্যের অতিশাপে শুধকিরণ 

সম্পাতের প্রকারভেদ অগ্ুসারে চন্দ্রের ক্ষগ্নরোগপ্রস্ততা ও ক্ষয়রোগমুক্তি। এইভাবে 
তারা ও রোহিণীকে নিয়ে উপন্তাস গড়েছেন পুরাণকারের]। 

সধব্শ্ন যে চন্দ্রমগুলকে আলোকিত করে এ সত্য খখেদের যুগেও আধজাতির 
কাছে অজ্ঞাত ছিল না। খখেদে একস্থানে এ বিষয়ের স্ুম্পষ্ট উল্লেখ আছে £ 

১ নিরক্ত--১২1৮৫ ২ শিরুন্র--১২।৭৮ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান--”$ ৬৯ 
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অন্ত্রাহ গোরমন্বত নাম তুটুরপীচ্যং 

ইথা চন্দ্রমাসে। গৃহে ॥১ 
আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমগ্ডলে অন্তহিত তব তেজ এইরূপে পাইয়াছিল।& 
তুষটা হুর্ষেরই রূপভেদ | সুতরাং সূর্যতেজ চন্দ্র প্রবিষ্ট হয়ে চন্ত্রকে আলোকিত 

করে উক্ত খকে তাই বলা হয়েছে। যাস্কও বলেছেন, তদেতেন উপেক্ষিতব্যং 

আদিত্যতঃ অস্ত দীপ্ষির্ভবতি ।* --এর দ্বার! জানা যায় যে আদিত্য থেকে চন্দ্রের 

দীপ্তি হয়। 

তারাহবণের জন্য মোম কলংকী-কলংকচিন্থ তীর দেহে । কিন্তু শুরুষজুরবেদে 

(১২৮) সোমের কলংকচিহ্থ সম্পর্কে একটি আখ্যায়িক! আছে । কোন সময়ে 

দেবাস্থুর যুদ্ধে দেবগণ ভূমির সারভাগ দেবযঞজনস্থল চন্দ্রে স্থাপন করে হজ্ঞ 

করেছিলেন দানবের পরাজিত করার উদ্দেস্টে। সেইজন্য চন্দ্রের স্থান বিশেষ 

এখনও কৃষ্ণবর্ণ দেখায় । 

পুরাণে চন্দ্র নামক উপগ্রহটিই সোম নামে প্রসিদ্ধ। এই উপগ্রহটিকে কেন্দ্র 

করে নানাবিধ কাহিনী কিন্বদন্তী দান। বেঁধে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। কিন্ত বেদে 

লোমের দ্বিবিধরূপের পরিচয় স্ুম্পষ্ট। বৈদিক সোম কখনও কখনও চন্দ্রের 

প্রতিরূপ বলে প্রতীয়মান হলেও বৈদিক মোম মূলতঃ চন্দ্র নামক উপগ্রহ নয়। 
“বেদে সোম দুইটি । একটি ছালোকে থাকেন; অপরটি একটি গুষধি, ভূলোকে 

থাকে | খণ্েদে এই ছুই মোমের বর্ণনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে 1৮১ 

থেদে সোমের বিচত্র গ্ুণকষ্মের বিবরণ আছে। সমগ্র নবম মগুলাটই 

সেমের উদ্দেশ্যে উৎসগারৃত। চন্দ্র অখব| দোমলত! বা সোমরসই খথেদে 
অধিকতর স্থানে স্তত হয়েছে । সেম নামক লতার পত্রগুচ্ছ প্রস্তরে নিম্পেষিত 

হয়ে দশ অঙ্গুলর সাহায্যে নির্ধাস বার করে মেমলোমের উাকনির সাহায্যে কলশে 

ছেঁকে নিয়ে সূর্যকিরণে পাক করে ছুধ, দধি ও মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে যজ্ঞা্িতে 
অর্পণ করা হোত,--পাঁন করাও হোত। এই রস দেবতাদের অতান্ত প্রিয়, 

ইন্জেরও প্রিয় । এই রস মাদকন্রব্য _যগ্যস্থানীয় | 
অধ ধারয়া মধ্ব৷ পৃগানস্তিবো৷ রোম 

পবতে অ্রিছুদ্ধ: | 

১ ধেদ--১1৮৪1১৫ ২ অনুবাদ-__-রমেশচন্ত্র দত্ত ৩ নিরুক--২৬ 

& বেদের দেবতা ও কৃরিকাল-_-পৃঃ ১২৫ & ধাখেদ--৯1৯৭1১১ 



৩৪২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

_মধুর ন্যায় স্থস্বাু ধারাযুক্ত হইয়া প্রস্তরকলকে নিম্পীড়িত মোম মেষ- 

লোমের মধ্য দিয়] ক্ষরিত হইতেছেন।২ 

পরিষ্য স্ববানো৷ অক্ষ! ইংদুরব্যে মদচ্যুতঃ | 
ধার! য উধেবা” অধখরে ভ্রাজ! নৈতি গবাসুঃ ॥২ 

-_ মাদকতা শক্তিধাত্বী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত 

হইলেন। তাহার ধারা যজ্জস্থলে উধ্র্ে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয় 

দু্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন ।৩ 

অদ্রিভিঃ স্ৃত; পবতে গভস্ত্যে£ :-.1" 

স্পপ্রন্তবের দ্বারা এবং ছুই হস্তের দ্বাবা নিম্পীড়িত হইয়া সোমবূস ক্ষবিত 

হইতেছে |? 

শুচিঃ পুনানস্তম্বমবেপসমব্যে হবিন্যধাবিষ্ট সানবি | 

জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধুক্রিয়তে সুকমভিঃ ॥* 

__হরিছর্ণ সোমরস যখন নিল হইয় ক্ষরিত হয়, তখন মেষলোমময় উন্নত 

শোধন যঞ্ত্রে তাহাকে কমিষ্ঠ খাত্বক্গণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের 

সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া! তাহাকে ত্রিবিধ উপকরণসম্পন্ন করে, 
এইবূপে তিনি মিত্র, বরুণ ও ধায় এই তিন দেবতার সেবনীয় হন।" 

অতি।শ্রতী তিরশ্চতা গব্যা জিগাতাথ্য। |” 

--অন্গুলদ্বারা অভষুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য অভিমুখে 

গমন করতেছেন এবং শব করিতেছেন ।৯ 

মে।মরসের বর্ণ কখনও পিঙ্গল, কখনও লোহিত, কখনও শুভ্র, “বভ্রবে ঈ 

স্বতবসেহরুণায়-* 1৮”১০-_বন্রবর্ণ স্ববলভূত অরুণবর্ণ সোম | 
উত্ত ত্বামরুণং বয়ং গো।ভরংজে| মদায় কং '"*1৯১ 

--তোমার লোহিতমৃতি দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবামিত করিতেছে । ২ 

“শুক্রাগুভণাত মস্্িনা”১ *_ মস্থনৌপযোগী দণ্ডের সহিত শ্তক্লুবর্ণ সোমরস 

ধারণ কর।১" 

১ জনুবাদ- রমেশ্চন দও ২ খণ্বেদ ৯1৯৮৩ ৩ অনুবাদ -ঙদেব 

৪ খথেদ--৯1৭১।৩ & অন্গবাদ- তদের ৬ ধখেদ--৯1৭*।৮ 

৭ অনুখাদ--ঙদেব ৮ ধাথেদ- ৯.১৪।৬ ৯ অনুবাদ--তদেব 

১০ ধাথেদ- ৯১১1৪ ১১ ধাথেদ - ৯1৪৫৩ “২ তদের 

১৩ খর্থেদ --৯1৪৬।৪ ১৪ অন্যবাদ--তদেব 



সোম ৩৪৩ 

শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধবরং১- তোমার শ্রবণ রম আম দ্ধের সহিত 

মিশ্রিত করিতেছি ।২ 
শুক্রং পবস্থ -_শুন্রবণ্ণ হইয়; ক্ষবিত হ9।+ 

সোমলত। জন্মায় পার্বত্য প্রদেশে ৷ সোম “গিরি” ।* 

ক্ষরংত পবতাবুধ: 1৬-_পাত্য প্রদেশে বধিত সোম ক্ষবরিত হচ্ছে । 

সোমলতা জন্মায় মুজবান্ পর্বতে _ সোমল্সেবমৌজবতন্ত ।* 
সোমলতা জন্মাত শর্ষণাবৎ নামক সরোববের অথবা শর্ধশাবতী নদীর নিকটে, 

আজীকদেশে (আজীকয়া নদীর তীরে, কৃত্বদেশে, সরস্বতী নদীর তীরে এবং 

পঞ্চজনে (পঞ্চনদীরু তীরে অথব! প!চটি জাভর অধ্যুষত অঞ্চলে)। 

যে বাদঃ শধণাবাঁত 1৮ 

_-যাহার। শদণ|বতের তীরে প্রস্তত | 

য আজীকেষু কৃত্সথ যে মধ্যে পক্ত্যানাং । 

যেবা জনেযু পঞ্চম | 

_যে সকল সোম আজীকদেশে কিন্বা কৃতবদেশে কিন্বা সরন্বতী প্রভৃতি নদীয় 

মধ্যে কিন্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে |" 

এ ত গেল সোমলতা নিষ্কা,সত সোমরসের কথা । কিন্তু ফোম যে চন্দ্রও। 

সোমকে ইন্দু বলেও উল্লেখ কর। হয়েছে নানা স্থ।নে। 

পুনান ইংদ বা ভর সোম দ্বিবহৃসং রয়িং |, 

- হে ব্ষক ইন্দু, আমাদিগকে গুতিযোগা ধন প্রন করু। 

“ইংছুমিংদ্রায় পীতায়”১২ _-ইন্দরের পানের শিমিন্ব ইন্দু (সোম) । 

কু্ধরাপী ঠন্জ শুধু মোমের মাদকরস পান করেন না, ইন্দু থা চন্দ্র বা চন্দ্রকলাও 

পান করেন। 

কিন্তু সোমের পরিচয় শুধু সোমলতায় আর আকাশের চন্দ্রে নয়। সোমের 

যে গুণকর্মের পরিচয় খগ্েদে পাই, তাতে মোমকে ক্ষর্য, অী, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার 

সঙ্গে অভিন্ন বোধ হয়। 

সোম ইন্্রানির মত গৃহ, অন্ন, পশ্ত প্রভৃতি মঙ্গলদাতা । খধির প্রার্থনা £ 

১ ধাণ্েৰ--৯1১০৫।৪ ২ অন্ুবাদ--তদেব ৩ খশ্বেদ--৯।১০৯।৫ ৪ অন্থবাদ--তদেৰ 

€ এ ৯1৯৮৪ ৬ ধখেদ--৯(৪৬১ ৭ এ --১০1৩৪1১ ৮ ধাথেদ-- ৭৬৫২২ 

৯ এর --৯৬৫।২৩ ১৭ অনুবাদ--তদেব ১১ এ -_-88*৬ ১২ তদেব-_-»6৩২ 



৩৪৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

তবেমাঃ প্রজা! দিবাশ্থ রেতসঃ|১--এই তাবং প্রাণী তোমার রেতঃ হুইতে 

উৎপন্ন ।২ | 
ইঁ 

সোম নিজে পপ্তিত) যজমানকে প্রজ্ঞ।ও দান করেন। সোম উদ্জ্ল-_ 

সুর্যের মতই দীপ্কিমান। “সোমো দেবো ন হূর্যঃ *৩ _-সোম কৃর্ষের স্যায় উজ্দপ; 
"ছাতানো” --দীপ্ষিমান | ণভাহুন। ছামংতং ত্বা হবামছে ।”« _-সুধ্ষে সঙ্গে 

উজ্জলবর্ণ তোম|কে আহ্বান করি। 

পবমানন্ত শুশ্মিনঃ চরংতি বিছ্যুতে। দিবি |” 

_-অভিবব কালে বলবান সোমের দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে।" 
সেম কেবল সের সমকক্ষ নয়, _-পরমেশ্বররূপে হর্ধেবও শ্রী : 

জনয়দ্রোচন। দিব জনয়ন্রপ-্থ হৃধং-* 1৮ 

_ (সোম) ছ্যুলোক সম্বষ্ধীয় জ্যোতি এবং অন্তরীক্ষে স্থ্যকে উৎপন্ন করতে 

করতে গমন করেন । 

পবমানো বজীজনদ্িবশ্চিত্রং ন তন্যতুং 
জ্যোতিবৈশ্বানরং বৃহৎ ॥৯ 

_ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিংপুপ্ণ আবিভূতি 

করিলেন, উহা আশ্চর্ধরপে আকাশময় বিস্তাবিত হইল ।৯* 
লোম ইন্দ্রের বুত্রবধে সহায়ক £ 

স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বুত্রায় হস্তবে। 

বত্রিবাঁংসং মহীরপ ॥১১ 

_হে সে'ম যখন বৃত্র তাবৎ জলভাগ্ার রোধ করিয়া র|খয়াছিল, সেই সময়ে 

ইন্দ্রের বৃত্রসংহার স্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই 
তুমি এক্ষণে ক্ষবিত হও ।১২ 

কিন্তু খথেদের ব্হুস্থলে সোম স্বয়ং বৃত্রহন্তা। ইন্দ্রের সমতুলা তাঁর কীতি- 
কলাপ। | 

“জস্িবৃত্রমিক্ডিয়ং 1৮১ ৮ -_ তু'ম শক্র বৃত্রকে বধ করেছ । 

১ খথেদ--১২২৬ ২ অনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত ৩ ধর্বেদ-৯/৬৩।১৩ ৪ তদেব--৯1৬৪।১৫ 

৫ তদেব ৯1৬৫৪ ৬ তদেব- ৯৪১1৩ ৭ অনুবাদ রমেশচজ দত 

৮ এত --৯৪২১ ৭ ধাখ্বেদ__ ৯1৬১1১৬ ১৭ এ 

১১ ধখ্ের--৯1৬১২২ ১২ অনুবাদ হদেব ১৩ ধথেদ--১।৬১।২ 



সোম ৩৪৭ 

“সোম বৃত্রহা! পবস্ব ।”১ -- বৃত্রহস্তা সোম, তুমি ক্ষরিত হও | 

ইন্ছো ন যে! মহা। কর্মাণি চক্রিহ্ংতা বৃত্রাণামলি সোম পৃভিৎ। 
পৈষ্ধে! ন হি ত্বমহিনায়াং হস্ত বিশ্বস্তামি সোম দন্টোঃ ।২ 

_যে তুমি ইন্দ্রের গ্ভায় অনেক গুরুতর কার্ধ সম্পন্ন করিয়াছ, সেই তুমি 
বৃত্রদদিগকে বধ কবিয়াছ, শত্রুর পুবী ধ্বংস করিয়াছ । ঘোটকের ম্যায় অহিদ্দিগকে 

নিধন করিয়াছ। তৃমি তাবৎ দস্থ্যর নিধনকর্তা । 
তব সোমাসি সৎপতিস্ত্ং বাজেতি বৃত্রহা! ।£ 

--হে সোম, তুমি সধ্বস্তর (সৎ ব্যক্তির। অধিপতি, তুমি রাজা এবং বৃত্রহস্তা । 

এষ দেব: শুভায়তেহধি যোনাবমত্যঃ ৷ 

বৃহ! দেববীতম:॥৫ 

_-এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাধী সোম আপনার স্থানে পাইতেছেন ।+ 

সোম “বৃুত্রহস্তম”* __ শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্ত। ৷ 

সোম “অশস্তিহা"৮ অর্থাৎ রাক্ষসহন্তা। রাক্ষদদের স্থদুট বাসস্থান তিনি 

ধ্বংন করেন - “রুজা দূড়হা চিত্রক্ষসঃ সদীংসি।” 

ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্ষের মত সোম বৃষ্টিও প্রদান করেন । মোম বুষণ, অর্থাৎ 

বর্ষণকারী ।১* তিনিই আকাঁশে মেঘ সঞ্চার করেন এবং পৃথিবীতে জল বর্ষণ 

করেন । 
বন্য বুষ্টিম স্থ নোহপামুমিং দিবম্পরি ।১১ 

_হে সোম চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বণ কর। নভোমগুলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ 

আনয়ন কর। 

দুহ|ন উধনদিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্বং 
সধন্থমামদং |+২ 

--আকাশব্বরূপ গাভীর উধঃ হইতে অতি মধুর বৃদ্টিবারি দৌহন করিতে 

করিতে সোম তাহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে যাইয়া উপবেশন কবিতেছেন ।+৩ 

ঈশে যে বৃষ্টেবিত উন্ল্িষে। বুষাপাং নেতা ।১* 

১ ধাথেদ--৯।৮৯।* ২ ধগেদ--৯।৮৮৪ ৩ অন্ুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত 

৪ শী --১৯১1৫ ৫ এরা --১২৮৩ ৬ অনুবাদ-_রমেশচন্র দত 

৭ এ _-৯1২৪1৬ ৮ রী --৯:৬২1১১ ৯ খখ্বেদ--৯1৯১1৪ 
১* এ _ 78০1৬ ১১ শর ৯1৪1১ ১২ বর ১১০৭৫ 

" ১৩ অনুবাদ-রমেণ্চন্দ্র দত্ত ১৪ এ ৯181৩ 



২৩৪৮ হিন্দুদের দেবছেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

-ঘিনি বৃষ্টির অধিপতি, ধিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের সায় জল আনয়নের 

কর্তা (তিনি সোম)। 

অন্মভ্যমিংদবিংদ্রযুর্সধর্বঃ পবন্থ ধারয়। 

পর্জন্যো বৃ্ি মা ইব॥১ 
ছে ইন্দু ! তুমি ইন্দ্রাভিলাধী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধু ধারাতে 

আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও ।২ 
বুষ্টিং দিবঃ পবিশ্ববঃ ছ্যু্ং পৃর্থবা। অধি ।৩ 

--হে সৌম! তুমি ছ্যলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টিবর্ষণ, (ধন) উৎপাদন 

কর।? 

তব শুক্রাসে৷ অর্চয়ে! দিবম্পৃষ্ঠে বি তন্বতে | 

পবিষ্রং সোঁম ধামভি £ ॥৭ 

_ হে সোম তোমার যে শুন্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহার আপন তেজঃ বিস্তার 

করিতে করিতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া! থাকে ।১ 
অগ্রি-ইন্দ্র-কুধের ম্যায় সৌমও সহশ্াক্ষ। 

প্র গায়ন্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষ।ণং 

ইন্দুং সহশ্ত্চক্ষুষমূ্ ॥" 
তোমর সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণগান কর। তিনি সকল দিক 

দেখেন। তাহার সহম্ত্র চক্ষু ।” 

তং ত্বা সহশ্রচক্ষমথো সহশ্রভর্ণসং ।৯ 

_ তুমি সহশ্র চ্্'! তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ।১ 
বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি অনেকেই বাজা বা সম্রাট 

নামে অভিহিত হন। সোমও রাজ আখ্যা লাভ করেছেন । 

সংরাজন্লোধধীভ্যঃ 1১১ _হে রাঁজন্, ওষধিগণের কল্যাণবিধান কর । 

ভরৎ সমূ্ধং পবমান উমিণা রাজ! দেব খতং বৃহতৎ।১২ 
- দেব (উজ্জল) এবং সত্যকূপীরাজা সোম পবমান উমিদ্ধারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হন। 

১ খেদ--১২।৭ ২ জনুবাদ--রমেশচজ্র দত ৩ খখেদ--৯1৮।৮ 

গছ অনুযান -তদেৰ ও খখেদ-_-৯।৮।৮ ৬ অনুবাদ---রষেশচহা দত্ত 

৭ খেদ__ ১1৬০১ ৮ অন্থবাদ--তদেখ » খশ্েদ- ১৬১1২ 

১ মুযাদ--ওদেব ১১ খখ্েন--৯।১১।৩ ১২ প্র --৯1১০৭(১৫ 



মোম ৩৪৯, 

যত্তে রাজগ্ছতং হবিস্তেন মোমাভিঃ বক্ষ নঃ 1, 
- হে রাজন্, তোমার জন্য যে শত হবি প্রস্তত করা হয়েছে, তদ্দারা; 

আমাদের রক্ষ। কর । 
বাজ! সবুদ্রং নগোবি। 

_ তিনি রাজা, নদী হইতে সমৃত্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন 1৩ 
সোমোহম্মাকং ব্রাঙ্ষণানাং রাজা । - মোম আমাদের মত ব্রাহ্মণদের রাজা । 

বৃহস্পতি প্রাহচ্ছদ্ বাম এতৎ সোমায় রাজে পরিধাতবা উ।* 

ইন্দ্র মরুতঃ সমজিনৎ সোমায় রাজে প্রোচ্য ।« 

বৃহস্পতি এই বস্ত্র সোমরাজাকে পরিধানের জন্ত দান করেছিলেন । 

ইন্দ্র মরুদ্গণেরর নিকট থেকে মোমরাজার নিমিত্ত এই বলে সহ গাভী জয়' 

করেছিলেন । 

সোম জলের পুত্র বা পৌত্র। *শশর্মহীনাং”১-_জলের পুত্র । 
তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানে| অর্ধতি। 

অস্তররিক্ষেণ রারজৎ ॥" 

- জলের পৌন্র সোম, উন্নত প্রদেশে তীগ্ষু হইক্নাও অন্তবীক্ষে প্রদীপ্ধ হইয়া, 

গমন করেন ।” 

লক্ষণীয় এই যে তনূনপাৎ শবে অনিকে বোঝায় । অগ্নিকে বারংবার জলে, 

পুত্র বা পৌত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে । মোমকে তনৃনপাৎ বলায় হূর্যরূপী অগ্রির 
কথাই আভাঁধিত হচ্ছে । অগ্নিই জলের গর্ভরূপে কথিত । সোম দেবতাদের কাছ 

থেকে জলের গর্ভ প্রা না করে নিয়েছিবেন - “অপাং যদ্গর্তোহ্বৃদীত দেবান্।৯ 

সেম ইন্দ্রের গ্তায় বৃত্রহস্তা _হন্তাবৃত্রাণামসি (ধক্-_-৯।৮৮1৪) ত্বং রাজোত. 

বুত্রহ! খেক -১1৯১৫)। 

অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বলের পুত্র। সোম বলের নেতাঁ_“অনপ্তম্ ১* বা বলের 

অধিপতি -_ 'শবম্পতে ।”১১ 

সোমের পিতার নাম পর্জন্য £* পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য।”১*-_বলবান সোমের 

পিতা পর্জন্য। 

১ ধাখেদ--৯।১১৪।৪ ২ ধর্থেদ_ ৯1৮৬৮ ৩ অনুবাদ- রমেশচহা দর 

& অথর্ববেদ- -১৯1৩1২৪।৪ ৫ তাঙাখহাত্রাঙ্গণ -২১।১।১ ৬ ধথেদি--৯»1১০২১ 

৭ খখেদ-_৯৭ ২ ৮ অনুবাদ-_রসেশচআ্র£দ তত » এর - ৯1৯৭1৪১ 

১০ শ্রী _৯১৬২ ১১ খস্েদ---৯1৩৬।৬ ১২ এ --৯৮২া৩ও 



৩৫০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

পর্জস্য বৃন্ধং মহিষং '-.।১ --বলশালী সোম পর্জন্যের্র ছারা বরধিত। 

মহাভারতে সোম প্রঙ্জাপতি, - কুরুবংশের আদি পুরুষ-সোমঃ প্রজাপতি: 
পুবং কুরূণাং বংশবর্ধনঃ ।২ ্ 

সোম নামক যে দেবতা রাজা, বৃষ্টিদীতা, ধনদাতা, সহন্রলোচন, বৃত্রহস্তা, 

দাবা পৃথিবীর স্থষ্টিকর্তা এবং ধারণকর্তা, দীপ্তিমান,_সহশ্রধারায় ঘিনি ক্ষরিত 
হন, তিনি যে 'একটি মাঁদক ওষধি লতা কিম্বা আকাশে শোভমান চন্দ্র নামক 
একটি বড় উপগ্রহ, এমন কথা মেনে নেওয় অস্তব নয়। সোমের গুণকর্মের 
অদ্ভুত মিল অন্য দেবতাদের সঙ্গে । সর্বাপেক্ষ। সাদৃশ্ঠ তুর্ধের সঙ্গে । সোমের সঙ্গে 

সূর্যের সম্পর্কটি কয়েকটি খকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সোম সূর্যের বথে অশ্ব 

যোজন" করে থাকেন। 

উত ত্য। হরিতো দশ স্ছরে। অযুক্ত যাতবে। 
ইন্দুরিন্্র ইতি ক্রবন্ ॥* 

_অপি চ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য 
সূর্যের অশ্ব যোজন] করিলেন ।” 

সর্ষের অশ্বের নাম অরুষ অর্থাৎ লোছিতবর্ণ মসোমও অরু _-“সংমিঙ্নে। 

অরুষো ভব ।”« 

অয়ং বিশ্বান তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি । 
সোমে! দেবো ন হয়ঃ | 

_সোমদেব হুর্বের মত পবিত্র হয়ে বিখভুবনের উপরে বিরাজ করছেন। 

অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি । 

সপ্ত প্রবত আ। দিবম্ ॥? 

এই সোম শ্বের ন্যায় পর্বসংসার নিরীক্ষণ করেন, ইনি সরোবরের দিকে 

ধাবিত হণ। 
এতে বাতা ইবোরবঃ পর্জন্যস্যেব বৃষ্টয়ঃ | 

অগ্নেরিব ভ্রম। বৃথা! ॥” 

_এই সোম সকল মহাবাযুর ন্যায়, মেঘের বৃ্টির নায়, অগ্নির শিখার হ্যায় 

সমস্ত ব্যাপ্ত করেন ।৯ 

১ খখথেদ-_-৯।১১৩।৩ ২ উদ্ভোগপর্ব-_-১৪৯1৩ ৩ ধরেদ--৯।৬৩৯ 
৪ অনুবাদ--রমেণচন্ত্র দত ৫ খগেদ--৯৬১।২১ ৬ এ 9881৩ 

ন খথেদ-_-৯1৫81২ ৮ ত্র ৯২২২ » অনুবাদ-_-তদেব 



মোষ ৩৫১ 

সোম কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ ননইনি সকল স্থান থেকেই ক্ষরিত বা! 

প্রকাশিত হন । 

পবস্থাত্ত্যো অদাভ্য: পবন্বৌষধীভ্যঃ। 
পবস্ব ধিঞ্পণাভ্যঃ ॥১ 

-_হে সোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও, 'ওষধি 
হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও 1২ 

সোম আকাশ থেকেও ক্ষবিত হচ্ছেন.-“অয়ংদিব ইয়তি |” সোম ক্ষরিত 

হন শতধারায়-- পহম্র ধারায় ঃ 

সহম্রনীথঃ শতধাবে! অদ্ভুত ইন্দ্রায়ে দুঃ পাতে কামাৎ মধু ।ঃ 
-এই আশ্চর্য সোমরস সহম্রধারায় শতধাবায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার 

মধু ক্ষরিত করিতেছেন ।« র 

কিরণময় সোম বিশ্বজগতের অধিপতিরূপে সর্বব্যাপী : 
বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ খভ.সঃ প্রভোক্তে সত পরি যস্তি কেতব: | 

ব্যানশিঃ পবসে সে|ম ধর্ভঃ পতিবিশ্বস্য ভূষনস্ত রাঁজসি ॥: 
_হে সোম! তুমি শর্বদষ্ট।। তুমি প্রভু । ফ্তোমার চমতকার কিরণপুঞ্জ 

সনস্থথনে গতিবিধি করে। তুমি বিখ্জগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তর 
এবলম্বন। এইরূপে তুমি ক্ষরিত হও ।" 

মোম নদীদের বাঁজা, হ্বর্গেরও অধীশ্বর _ রাজ! সিন্ধুনাং পবতে পতির্দিবঃ **।৮ 

তার পরিচ্ছদ স্ুর্যকিরণময়ঃ - স স্ুর্যস্য র'শ্ন'ভঃ পরিবাত *** ৯ 

মোম দিনের নিশ্মাণকর্তা - উজ্জল বথারোহী-“বিমানো  অন্থাং *** 

জ্যোতীরথঃ |২« 

তিনি দ্যুলোকের ভতম্ভম্বরপ,_ “ক্ষংভো দিবঃ|৮১১ 

ইনি ছ্যাবা পৃথিবীর ও শ্রষ্টা_-“জনিতা। রোদস্যো ।৮১২ 

দাবা পৃথিবীর ধারণকণ্ডাও ভিনি_“ত্বং গ্ভাং চ মহীব্রত পৃথিবীং চাঁতি- 
জভ্রিরে ।”১৩-_ হে মহাব্রতধারী, তুমি আকাঁশ ও পৃথিবীকে ধারণ কবে আছ। 

১ খখেদ-__৯1৫৮২ ২ অনুবাদ--রমেশচন্ত্র দত্ত ৩ খণ্েদ-_৯1৬৮।৯ 
৪ এ -_-৯1৮৫।৪ € তদেব ৬ প্র ৯৮৬৫ 

৭ তেব ৮ ধাখ্েদ---৯।৮৬।৩৩ ৯ বী -_-৯৮৬/৩২ 

* খার্থেদ-_-৯1৮৬।৪৫ ১১ এ -_-৯1৮৬1৪৬ ১২ এ --৯1৯০১ 
১৩ এ ৯১০০৯ 



৩৫২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সোম স্থযের নিকটবর্তী হয়ে ছালোক ও ভূলোককে গ্যোতিতে পূর্ণ করেন। 
স পুনান উপ হৃযে ন ধাতেভে অপ্রা 

রোদসী বিষ আবঃ ॥১ 

_ তিনি শোধন (পবিজ্ঞ) হইয়! যেন হুর্ধের নিকটবর্তা হইলেন, তিনি 
ছ্যলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিলেন ।২ 

তিনি সুর্যরূপে আকাশের অন্ধকার দূর করে থাকেন। 
ক্রতা শুক্রেভিরক্ষভিধণোরপ ব্রজং দবঃ ॥ 

_হে মোম! তোমার নিজ কর্মহ'রা তুমি তে'মার নির্মল কিরন সহকারে 

আকাশের অন্ধকার বিন করিলে ।* 

খষি প্রার্থনা করেছেন, 

স পবন্ব বিচর্ষন "মা! মহী রোদসী পৃন 

উধাঃ ক্ষ! ন রশ্মিভিঃ ॥« 

__হে সদ্দশী সেম! তুম ক্ষরিত হও, আপন রসের বারা । সুর্য যেমন রশ্শি 
দ্বার। দিনসকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ গ্যাবা পৃথিবীকে পুর্ণ কর” 

মোমের সঙ্গে গন্ধর্বের নিবিড় সম্পর্ক খথেদে বধিত হয়েছে । গন্ধর্ব সোমের 

স্থান রক্ষা করেন , -গন্ধর্ব ইখা পদমন্য রক্ষতি।% কখনও তিনিই দিব্য অর্থাৎ 
আকাশে জাত গন্ধা “দিব্যং গন্ধ 1”৮ কখনও তিন গন্ধর্রূপে আকাশের, 

উপ'রভগে থেকে কিবণসম্পাতে নর্জগৎ আলো।কত করেন £ 

উধের্বা গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্ 

বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য। 

ভান: শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্োঁৎ প্রার 
রুচোপ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥১ 

- ইনি গন্ধব, আকাশের উধ্ব ভাগে ছিলেন । ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ 
বস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইহার তে শুন্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্বক দীত্তি 
পাইতেছিল, সেই শুত্র আগোক জনক-জননীতুল্য ছ্যলোক ভূগোককে জ্যোতির্মর 

করিল।+" 

১ খগ্েক-৯৯৭'৩৮ ২ অনুবাদ- রমেশচন্্র দত্ত ৩ ধথেদ --৯।১৬২।৮ 

লী ত্র স্” 81৮৩৮ ৪ অনুবাদ--তদেব ৫ খগ্বেন- ৯18১1৫ ৬ তদের 

৮ খশ্বেদ-_-৯1৮১1৩৬ ৯ খখেদ__৯৮০।১২ ১* জনুবাদ-ওদেব 



সোম ৩৫৩ 

এখানে সোম ম্পঃতঃই ক্ুর্বরূপী | সায়নাগার্ও এখানে গন্ধর্ব শদের অর্থ 

করেছেন সুূর্ধ। 
গন্ধর্বের নিবাসম্থান ছ্যুলেক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তা অন্তরীক্ষ প্রদেশ - “গন্ধরবস্য 

পরবে পদে ।”১ রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “এই সকল ও অন্ঠান্ত ব্যাখ্যা খক হইতে 

অন্থমান .হয় যে সায়নের ব্যাশ! প্রকৃত, গন্ধর্বের আদ অথ সুর্য ঝ! সুর্যরশ্টি। 

কিন্ত খথেদের রচনার সময়ই গন্ধরবগণ একরপ কারনিক জীব হইয়। 

দাড়াইলেন ।”২ 
খখেদে আর একস্থানে বলা হয়েছে, কয়েকজন অপর! এমে লোম প্রস্তত 

করেছিলেন । 
সনুত্রিরা অপ.সরসো মনীধিণমালীন' 

তাং তযর়ভি সোমমক্ষরন্ ॥* 
--আকাশ বিহারিণী কয়েকজন অপ্সরা আসিয়। মধ্যে উপবেশন পূর্বক 

স্থপপ্ডিত সোমরসকে প্রস্তত করিল ।%। *সনুদ্রিয়া”, শ্ববের অর্থ অনুবাদক করেছেন, 

“আকাশ বিহারিণী'। আকাশ অর্থে সমৃদ্রশৰের প্রয়োগ বেদে হামেশাই পাওয়া 
যায়। আকাশে বিহারকারী স্ুর্ধকিরন অপজরা, খারা অপ, অর্থাৎ জল 

নঃল্ছত করেন । “সঘুদ্দিরা” শব্দের অর্থ “সমৃদ্রে উদ্ভৃত'”ও হতে পারে। 0০1090122: 
মনে কষেছেন যে হ্র্য'করণে আকুষ্ট জলীয় বাম্পই অপ সরা---“0৩1:80171598 68008 

০01 609 :5%1000279 10100 15 9৮65%0661] 1) 6108 ১0] ৪27 [0:00 87060 

00886 0 010039.৮৭ 

আকাশবিহারী স্থ্যরশ্মি অথবা সনুদ্রল।ত জলীয় বস্প সুর্যরূপী সোমকে প্রস্তত 
কবে থাকে অর্থাৎ সোম বা হূর্ধের স্বরূপ প্রকাশিত করে । 

অপ সরাগণ গন্ধে পত্বী* এরূপ কাহিনী প্রচলিত। রযেশচন্দ্র এ সম্পর্কে 

লিখেছেন, “যখন লোকে গন্ধর্ব ও অপ.সরা শবদ্য়ের আদি অর্থ ভুলিয়। গেল, তখন 

অপসরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান হই হয়। হৃধরশ্মিদ্বারা জলীয় বাষ্প 

আকুষ্ট হয়, এই কি এই উপাখ।ানের আদি কারণ ?”* আমরা মনে করি তূর্য 

ও হুর্যরশ্মির মিলন অথবা কুর্ধরশ্মি ও জলীয়বাম্পের মিলন গন্ধরব-অপ সরা সম্পকিত 
কাহিনীর উৎস। 

১ খখেদ-_-১।২২।১৪ ২ খণ্েদের বঙ্গানুবাদ ২য়, পৃঃ ১৩৩৪, ১1৮৩৪ খকের টাক। 
৩ শ্রী --৯1৭৮৩ ৪ অনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত 
৫ 1২1051719 0. ৩,70০ ৬০1. ৬ (1184), 2585 345 

৬ ধথেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, ৯1৮৩১ টীকা 

২৩ 



৩৫৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সোম সম্পর্কে যে বিবরণ উপযুক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে পাওয়। যাচ্ছে তা থেকে 

সৌমকে কেবলমাত্র লতাবিশেষ বা চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে বোঝায় না। পরিফার 
ভাবে বোঝা যায়, সোম প্রথমতঃ স্্য বা স্্ধাগ্নিরপী তৈজস শক্তিকেই বোঝায়। 

পরে সোম, চন্দ্র এবং সোমলতায় পরিণত হয়েছেন । যে সোম সর্বব্যাপী সর্বদরষ্টা-- 

বিশ্ভৃবনের স্থট্টিকর্তা _জীবন্রষ্টা-_গ্যাবাপৃথিবীর ধারক-_বৃ্দাতা _ বৃত্রহস্তা-_ 

সর্জগতের অধীশ্বর__জ্যোতির্য়-__মআালোকের অধিপতি, তিনি কখনই কোন 

মাদক ওষধি বা কোন জড় উপগ্রহ হতে পারেন না । তিনি অবশ্যই সর্বদেবময় 

কূর্যাগি। কালক্রমে সোমের হ্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় তিনি চন্দ্র এবং মাদক 

ওঘধি বা ওষধির বসে পরিণত হলেন এবং সূর্য, চন্দ্র এবং ওষধিপতা৷ সংমিশ্রিত 

হয়ে এমনিই এক বহম্তময় বস্ততে পরিণত হলেন যে প্রকৃত মোমতত্ব নিরূপণ 
দুঃসাধ্য হয়ে দীড়ায়। 

বেদে বারংবার মোমকে স্থপর্ণ বলা হয়েছে ; কখনও ব্ল! হয়েছে সোমকে 

আহরণ করেছেন সুপর্ণ £ 

অতম্বা বয়িমভি বাজানং সুক্রতো দিব: 
সুপর্ণো অব্যধির্ভরৎ ॥ 

বিশ্বন্থা ইত হর্দশে সাধারণং রজস্তরং 
গোপামৃতস্ড বি9ভর়ৎ ॥১ 

--হে চমৎকার কার্ককরী সোম! এই নিমিত্ত শ্ঠেনপক্ষী অবলীলাক্রমে 

তৌমাকে হ্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল ; কেননা, তুমি ধন বিতরণ করিবার 

বাজ । 
এই মোম জল (বৃষ্টি) বিতরণ করেন, ইনি হ্বর্গবাসী তাবৎ দেবতার পক্ষে 

সমান, ইনি পুণ্যকর্মেরর বিদ্ন নিবারণ কতা, ইহা জানিয়! স্থপর্ণ সোম আহরণ 

করেন ।২ 
স্থপর্ণই শ্রেনপক্ষী । শ্ঠেন ছ্যলোক থেকে ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সোম 

এনেছিল। 
স ত্বামদত্ধযা। মদঃ সোমঃ শ্তেনাভৃতঃ স্ৃতঃ | 

-হে ইন্দ্র! সেবনযুক্ত হর্ষকর এবং শ্রেনপক্ষীর আনীত অভিষুত সোমরস 
তোমাকে হ্ধযুক্ত করিয়াছে ।* 

১ খাতেন---১18৮1৩-৪ ২ জনুবাদ--রমেশচজ দত্ত ৩ খর্থেদ---১।৮*1২ 

৪ অনুবাদ--রষেশচজ দত্ত 



পোষ ৩৫৫ 

ইন্দ্র পিব বৃষধূতশ্ত বৃ্ণ আ] যং তে শ্যেন উশতে জভার ।+ 

_হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাধী, তুমি প্রস্তর দ্বারা অভিষত অভিমত 
ফল স্চক সোমরস পান কর। শ্্েনপক্ষী তোমার জন্য উহা! আনয়ন করিয়াছে ।২ 

খণ্েদেই কিন্তু সোম কখনও স্থ্পর্ণেব সঙ্গে উপ'মত হয়েছেন, কখনও সোম 

বয়ং সুপর্ণ। 
শ্টেনো ন যোনিং সদনং ধিয় কৃতং 

হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি ॥৩ 

_ যেমন শ্ঠেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে, তন্রপ দীপ্তিশালী সোমরস 

হুগঠিত স্থবর্ময় আধাৰে প্রবেশ করেন ।« 
শ্টেনো ন যোনিমাসদৎ ।« 

- সোম শ্যেনের মত স্বস্থান প্রাণ্ড হয়েছিলেন । 

কোন কোন স্থলে সোমকেই স্থুপর্ণ বলা হয়েছে : 
দিব্য; স্তথপর্ণেহব চক্ষি ।৬ 

_হে সোম, তুমি আকাশবিহারী স্বপর্ণ, নিয়দিকে দুঁ্টিপাত কর |" 

স্পর্ণ বা শ্টেন পক্ষী বলতে বৈদিক খষি কি বুঝেছেন? পর্ণ সুর্য ভিন্ন আর 

কিছু নয়। খথেদে নান! স্থানে সপর্ণ শব্দটি পাই । দেবতাদের একত্ব প্রতিপাঁদক 

হুপ্রসিদ্ধ খক্টিতে সুপর্ণ একজন পৃথক দেবতা । ইনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, 
যম, মাতবিশ্বা প্রভৃতি সকল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন। 

ইন্দ্র মিত্রং বরুণমগ্রিমাহরথে! দিব্যঃ স সুপর্ণঃ গরুত্বান্। 
একং সদিপ্র! বন্ধা বদপ্তযগ্নিং যমং মাতবিশ্বানমাহঃ ॥৮ 

এই স্থপর্ণ কেমন? তিনি দিব্য। যাক্ক বলেছেন, “দিব্য দিবিজঃ”৯-. 

দিব্য শব্দের অর্থ ছ্যুলোকে অর্থাৎ আকাশে উদ্ভূত । 
আর কেমন? তিনি গরুত্বান্। গরুত্বান্ শবের অর্থ সায়নাচার্ষের মতে 

*গরণবান্ পক্ষবান্ বা 1” গরণ শবের অর্থ স্ততি। স্থৃতরাং গরুত্বান্ শব্দের অর্থ 
স্বতিবান্ বা পক্ষবান্। 

আচার্য যাস্ক লিখেছেন, "গকুত্বান্ গরণবান্ গর্বাত্মা মহাত্মেতি বা।”-- ১* 
গরুত্বান্ অর্থে গরণবান ব! স্ভতিমান অথবা! মহাত্মা! । 

১ খাথেদ---৩৪৩।৭ ২ অনুবাদ--রমেশচজ দত ৩ খখেদ--৯।৭১।৬ 

ও অন্ুবাদ- তদেব € খাখেদ-_»।৬২।৭ ৬ ত্র --৯৯৭/৩৩ 
৭ তদেৰ ৮ খার্থেদ -. ৯1১৩৪।৪৬ ৯ শির ---৭1১৮৩ ১* নিরুদ্ত---৭1১৮।৪ 
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পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর যাক্ষের উত্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “আদিত্যের 

উদ্দেস্তটে যে সকল স্ততি করা! হয়, তাহা ভ্বারাই আদিত্য স্ততিমান।”১ 

রমেশচন্দ্র দত্ত খক্টির অন্কবাদ প্রসংগে লিখেছেন, “এই আদিত্যকে) 

মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অঙ্ি বলিয়া থাকেন । ইনি হ্বর্গায় পক্ষবিশিষ্ট ও 
সুন্দয় গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইহাকে বনু বলিয়! বর্ণনা করে । ইহাকে 
অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলে ।” 

এই স্ুুক্তেই পুনরায় হূর্যকে ্ুপর্ণ বলা হয়েছে : 
দিব্যং স্ুপর্ণৎ বয়সাং বৃহ'তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্।২ 

__(হূর্ধদেব) ত্বর্গায়, সুন্দর গতিবিশিই, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গঞ্জ 
সমুৎ্পাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক 1 

সর্ব যেমন স্থুপর্ণ সোমও তেমন সুপর্ণ। সোমের মত কুর্যও ওষবির 

বুদ্ধিকর্ত]। 
্্াস্সিরূপী স্থপর্ণ এক এবং অধ্বিতীয়-__সমগ্র বিশ্বভৃবনে বিরাজমান | 

এক: স্থপর্ণ: সমুদ্রমাবিবেশ 
স ইদং বিশ্বং ভুবনংবিচষ্টে ॥৪ 

_ এক অদ্ধিতীয় স্থপর্ণ সমুদ্রে (আকাশে) প্রবেশ করেছিলেন, তিনি এই 

সমগ্র বিশ্বভৃবন পরিদর্শন করেন । 

স্থপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্ভং বনুধ। কল্পয়স্তি ।« 

-_-এক সঘস্ত স্ুপর্ণকেই কবিগণ বাক্যের ছারা বহুরূপে বর্ণনা করেন । 
স্ুপর্ণ যে স্্যাপ্রির তেজোরূপী চিৎশক্তি এই খক্গুলিতে তা ম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত 

হয়েছে। স্তুপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণের তাৎপর্য খণ্থেদেই কথিত হয়েছে । 

যত্রা স্থপর্ণা অমৃতন্ত ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরস্তি 

ইনো বিশ্বস্ত ভুবনস্ গোপাঃ স ম। ধীরঃ পাকমন্রাবিবেশ ॥৬ 

--যে আদিত্যমগলে অবস্থিত জুন্দরগতি বুশ্মিগন কর্তব্যবোধে অনিমেষভাবে 

উদকের ভাগ শোষণ করে, সেই আদিত্যমগুর স্থায়ী সমস্ত ভুবনের প্রভু রক্ষ* 
ধীমান আদিত্য অপকবুদ্ধি আমাকে এই স্থানে ( আদিত্যমগ্ডলে) প্রবেশ দান 
করুন ।" 

১ নিরুক্ত (ক. বি.)--পৃঃ ৮৯৭ ২ খশ্থেদ-_১1৬৪1৫২ ৩ অনুবাদ-__-রমেশচন্ত্র দ 
৪ ধার্থেদ---.১০।১১৪।৪ «* এ --১০1১১৪1৫ ৬ ধখের--১1১৬৪।২১ 

প অনুবাদ--রমেপচন্জ দত্ত 
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অনুবাদক রমেশচন্দ্রের মতে স্থপর্ণ আদিত্যমগুলস্থিত সূর্ধরশ্মি, অমৃত উদক 

বা জল? সুপর্ণকৃত অম্বৃতহরণ হূর্যবশ্মি কর্তৃক জল শোষণ । 
যা্ধ বলেছেন, স্থপর্ণ শব্দের অর্থ প্রসংগে, “যন্ত্র স্ুপর্ণাঃ সথপতনা 

অদিত্যরশ্ময়ঃ 1৮১ -_ অর্থাৎ সুন্দর গতি আদিত্যবশ্মিই স্ুপর্ণ | 

উক্ত খক্ সম্পর্কে যাস্ক আরও বলেছেন, “ঈশ্বরঃ সর্বেষাং ভূতানাং গোপক্গিতা- 
দিত্যঃ 1২ --সকল জীবের ঈশ্বর রক্ষক আদিত্যই স্থ্পর্ণ | 

অথ্ববেদও স্ূর্যকেই স্পর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।২ নিঘ-ট,তে (১৫) 

পর্ণ ু র্যরশ্মি । 
অমৃত বলতে যাস্ক কি বুঝেছেন? যাস্ক বলেছেন, “অমৃতন্ত ভাগমুদ্বকম্ত” 

অমৃতের ভাগ অর্থাৎ জলের ভাগ বা জলীয় অংশ। 

জীবের জীবন জলই অমৃত । “উদক প্রাণিগণেরর জীবনহেতু বলিয়া অথবা 

অমরণধর্ম। (বিনাশ রহিত ) বলিয়া অমৃত ।”« . 
অতএব স্ুপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণ বা আহরণের ভাৎপর্য স্পষ্ট । মহাভারতে 

পুবাণে ক্ুর্যরূপী বিষ্ণুর বাহন গরুড় বা স্পর্ণ। হ্র্গ থেকে গরুড় কর্তৃক অমৃত আহ- 
রণের যে কাহিনী মহাভারতে-পুবাণে বিবৃত হয়েছে তার মূল স্থপর্ণ কর্তৃক সোম 

আহরণের কাহিনীর মধ্যে নিহিত। ন্বপর্ণ, গরুড় ও সূর্যপারথি অরুণ একই বস্তু । 
গরুতবান্ স্থপর্ণই পুরাণের পক্ষবান্ গরুড় । স্ুপর্ণ কর্তৃক সোম আহরণের আর একটি 
তাৎপর্য লক্ষিত হয়। সোমও মূলতঃ কূর্ষরশ্মি বা হুর্যের তেজ। খখেদে 
বহুস্থানে বল! হয়েছে যে মৌম কলশে প্রবেশ করেন । সাধারণতঃ এই ব্যাপার়ের 

আৎপর্য প্রসঙ্গে বল! হয় যে, সোমরস কলশে স্থাপন করা! হয়। একটি খকে বলা 

হয়েছে ঃ 
দিবঃ হুপর্ণ| বচক্ষি সোমঃ পিন্ব ধারা! কর্মণা দেববীতৌ । 
ক্রন্দো৷ বিশঃ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নহি হুর্যস্তোপরশ্থিঃ ॥ 

অধিত্বিষীরধিত শৃর্স্ত দিব্যঃ স্থপর্ণ অবচক্ষথ । 

ক্ষাং সোম পরিক্রতুন পশ্ঠতেজো ॥" 

__স্ুপর্ণ সোম সুর্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ এবং তথা হইতে পুনরায় 

জাত হইয়! পৃথিবীকে দেখেন ।” 

১ নিরুকত-__-৩1১১1৬ ২ নিরুন্ত-_-৩।১২।৭ ৩ অধর্ব--১৩২২৯ 7 ১৯1৭।৬৬1১ 

৪ এ ৩১২৩ & অমরেশর ঠাঠুর, নিরুক্ত-পৃঃ ৩৯৬ ৬ ধাথেদ ৯১৯৩৩ 
৭ খাঙ্েদ-_৮৭৯ ৮ অন্থবাদ_ গুর্গাদাস লাহিড়ী 
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খজীপী শ্রেনো দদ্দমানো অংপ্টং পরাবতঃ 
শকুনো মন্ত্র মদৎ ॥+ 

_(অশ্বিদ্ব়) যেরপ ইন্্রবান্ দেশে ভুজাুকে (বহন করিয়াছিল), সেইরূপ খজুগামী 
স্ঠেন বৃহৎ ছ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল ।২ 

স্ুপর্ণ সোম বা হুর্যরশ্মি রাত্রিতে চন্দ্রে প্রবেশ করে ও দিবাভাগে পুনরায় র্যে 

আগমন করে। সোম আহরণের এইটিই প্রকৃত তাৎপর্য । এইজন্যই সূর্ধও 

স্থপর্ণ, সোমও স্থপর্ণ । চন্দ্রমগুলে সুর্য কর্তৃক রশ্মি প্রেবণ ও চন্দ্রমগ্ুল থেকে র্গি 
আহরণের ব্যাপারই রূপকাবুত হয়েছে । সোম নক্ষত্রদের নিকটে স্থাপিত হন-- 

“অথ নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ1” --এই নক্ষত্রগণের নিকটে সোম়কে " 

স্থাপিত করা হয়েছে । 
নক্ষত্রদের নিকটস্থ সোম অবশ্যই চন্দ্র। সোমের নক্ষত্রপত্বীলাভের ইঙ্গিত 

এখানে পাচ্ছি। | 

প্রাথমিক অবস্থায় সোম ছিলেন হৃর্য বা! হু্ধাগ্রি। সোমের অগ্নিরূপতা। বেদের 

নান! স্থানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । অগ্নির মত সোম যজ্ঞের ধারণকরতা । 

ক্রতু নঃ সোম জীবসে ।3 

- সোম, তুমি আমাদের যজ্ঞ ধারণ কর। 

ইন্দুবা সোম যজ্ঞের চিন্তন আত্মা £ 
আত্মা যজ্ঞন্ত পর্বঃ | 

সোম যজ্জের জিহবা __খতন্ত জিহবা । যজ্ঞের জিহ্বা অগ্নি। অগ্নির সধ 

জিহবা । ইন্দ্রও দীর্ঘ জিহব! ছার! সোম পান করেন । 

তাগ্যমহা ত্রাঙ্মণে যজ্ঞ সুপর্ণরূপ ধারণ করেছিলেন । 

যজ্ঞে! টব দেবেভ্যো হপাক্রামৎ স ্ুুপর্ণরূপং কৃত্বা অচতুৎ ॥৬ 

_ যজ্ঞ দেবতাদের নিকট থেকে পলায়ন করেছিলেন । তিনি স্থুপর্ণরূপ ধারণ 

করে ভ্রমণ করছিলেন । 

এখানে যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞাগ্সি। যঙজ্ঞাগ্ি স্থপর্ণ ছুর্ধ বা স্থপর্ণ চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন 

হওয়ায় ্ থপর্ণরূপে পরিক্রমণ ন্ুসঙ্গত। সোমই শোভনীয় হজ্ঞ--*ত্বং ভক্ত্রোর অসি 
ক্রতুঃ|”* 

১ খখেদ-_:8২৬৬ ২ অনুবাদ-_রষেশচন্ত দত্ত ৩ খাখেদ--১০1২৫1৪ 
৪ এ --৯২1১০ ৫ ধথেদ--৬1৪১।২ ৬ তা মহাঃ ব্রাঃ--১৪1৩১০ 

৭ খথ্েদ-_১1৯১1৫ 



মোম ৩৫৪ 

হুর্যাগ্ি বা সপর্ণবূপী সোম সর্বদেবময়-__সর্বদেবাতক | 
অয়ং পৃষ! রয়ির্গঃ সোমঃ পুনানো অর্ধতি | 

পতিবিশ্বস্য ভূমনো! ব্যখ্যপ্রোদসী উভে ॥: 

_-ইনিই পৃষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইয়া 

যাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বস্ুবনের অধিপতি, ইনি পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর 
পৃথক করিয়াছেন ।২ 

চন্দ্রমগুল থেকে হুর্য্যের রশ্মি সংহরণের বৃত্তান্ত খণেদেই আছে £ 

অত্রাহ গোরমন্বত নাম তুটুষগীচ্যং | 

ইমা চন্দ্রমসে গুহে ॥5 

_আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্্রমগ্ুলে অন্তহিত ত্বষ্টতেজ এইরূপে 

পাইয়াছিল।: 
এখানে তষ্ইীতেজ টি সী বোঝাচ্ছে। 

সোম কলশে প্রবেশ করেন, এই তথ্য গ্বখেদ বারংবার প্রদান কবেছেন। 
কলশ কি মৃংপাত্র বা ধাতুপাত্রের ঘট বিশেষ $ যাস্ক বলেছেন, “কলশ:ঃ কন্মাং 

কলা অন্মিন্ শেরতে মাত্রাঃ।« 

__(অস্ঠার্থ) কলসের তাৎপর্য কি? কলা যাঁতে বর্তমান থাকে,__ অর্থাৎ মাত্রা । 
কল] বা মাত্র! বর্তমান থাকে চন্দ্রে। স্ৃতয়াং কলশ বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে 

চন্দ্রমগুল ব্যবহৃত হয়েছে । কলশ মোম অর্থাৎ কলাবান্ চন্দ্রমগুল পরে মৃত বা 
ধাতুপান্র ঘটে রক্ষিত সোমলতার বসে পরিণত হয়েছে । ঘট কি সোমর'ের মাত্রা 

বা! পরিমাণজ্ঞপক ছিল? সেইজন্যেই কি ঘটের নাম কলস? এখনও ধেনো 

মদ (সম্ভতা ভাত পচানো মদ) হাঁড়ি মাপে বিক্রয় হয় । সেইজন্য কোন কোন 

সম্প্রদায় এই মদকে 'াঁড়িয়া” বলে। 

স্ুপর্ণ যে চন্দ্রমা, এ তথ্যও থঞ্ধেদে নানা স্থানে পাই- চন্দ্রমা অপ্থন্তরা 

স্পর্ণো ধাবতে দিবি ।* 

-__স্ম্পর্ণ চন্দ্র আকাশে জলের মধ্যে ধাবিত হন। 
সায়নাচার্য অপ. বা জলের অর্থ করেছেন অন্তরীক্ষ আর সথপণ তার মতে 

রশ্ি। স্ুপর্ণ ইতি রশি নাম। নুযুয়াখ্যেন হু্ধরশ্মিন। যুক্তশ্ত্দ্রম। দিবি ছ্যালোকে 

১ ধন্বেদ--১।১০১।৭ ২ অনুযাদ--রষেশতজ্ দত ৩ খাগ্বেদ---১।৮৪1১৫ 

৪ অনুবাদ--রমেশচজ দত « নিরুক্ত--১১।১২।১৩ ৬ এ --১1১০৫ 



৩৬০ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

আধাবতে।” _স্থপর্ণ রশ্মির নাম। ন্থযুয়া নামক হৃর্ধঝ শর সঙ্গে যুক্ত চন্্রমা 
আকাশে ধাবিত হন। 

ন্্র স্পর্ণ আখ্যা লাভ করার হেতু এখানে স্পষ্ট। 
সোম হ্র্ধীগ্রিরপী, অতএব সর্বদেবময় | 

ত্রিভিষ্বং দেব সবিতরবধিষ্ঠেঃ সোম ধাঁমভিঃ। 
অগ্নে দক্ষ: পুনীহি নঃ ॥ 

_হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই বিপুল কাধক্ষম 

মৃতি; এই তিন মৃতি দ্বার] আমাদিগকে পবিত্র কর । ১ 

রাজ্ঞো সু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীবং তব সোম ধাম । 
শুচিষ্ব মসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষাখ্যো অধমেবামি সোম ॥ 
যা তে ধামাণি দিবি য| পৃথিব্যাং য1 পর্বতেঘোবধিষপস্থ । 
তেতি নৌ বিশ্বৈঃ সুনাম আহলন.এঁজনৎ সোম প্রতি হব্যা গৃভায় ॥5 

_হে সোম! রাজা বরুণের কার্ষসমুদয় তোমারই ; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ 
ও গভীর ; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক ; অর্ধমার ন্যায় তুমি সকলের 
বর্ধক । 

হে সোম! তোমার যে তেজ দছাালোকে পৃথিবীতে পর্বতে ওষধিতে এবং জলে 
আছে, মেই তেজযুক্ত হইয়া, হে স্থমনা এবং ক্রোধহীন বাজন্, আমাদের হব্য 

গ্রহণ কর।: 

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্তমপো! অজনয় স্থং গাঁঃ। 

ত্বমাততংখোর্বংতরিক্ষং ত্বং জোতিষা বি তম ববর্থ ॥« 

_হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উংপাঁদ্িত করিয়াছ, এবং শ্শ্ব ও জল 

সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী স্থানটি করিয়াছ। তুমি এই অশ্ঠরীক্ষকে বিস্তীর্ণ 

করিয়ছ ও তাহার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা দূর করিয়াছ। 
মোমের যে রূপ এই খক্গুলিতে পরিস্ফুট তাতে তিনি স্ধাগ্সির্পী পরম।তআ্মারূপে 
ভাত। এই জন্ই পণ্ডিত ছূর্গাদা লাহিড়ী সোম শব্দের অর্থ করেছেন 

শুদ্ধন্থত্ব ব্রদ্ম। যে সোম সর্বব্যাপী, বিশ্বভুবনের অষ্টা, তমোনাশী, জো তিঃম্বরীপ, 

ওষধিসমূহের উৎপাদক ও বৃদ্ধিকর্তা তিনি হ্ু্াগ্সি ভিন্ন আর কে হতে পারেন? 
কষ্যজুদেদে সোম ওষধিসমূহের অধিপতি-_“সোম ওষধীনাং।৮ঃ 
লজ 

১ খগ্েদ-_-৯1৬৮২৬ ২ অনুবাদ রমেশচন দত্ত ৩ ধারেদ--৯।৯১।৩-৪ 

, 8 অনুবাদ--ভদেষ ৫ ধথধেদ--১।৯১২২ ৬ অলুবাদ- দেব ৭ কৃঃ ঘভুঃ--৩৩1৪ ৫ 



সোম ৩৬১ 

আশীঅরবিন্দ সোমকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তার মতে মোম 

'আনন্ময় ব্রদ্মত্বরূপ | 
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0108 0.1%1799 091181)6 091 109106+ 10110108 81)00 61)8 1000100 10028 609 
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8003 &100 10091). ৩ 

মোম যেমন সবাধিপতি, সর্বময় শুক্লষজুবেদে অগ্নি তেমানি সকল জড়-জীবের 

গর্ভ বা অন্তরস্থিত আত্মা £ | 

গর্ভে৷ অস্তোষধীনাং গর্ভে। বনস্পতীঁনাং। 

গর্ভো বিশ্বস্ত ভূতগ্কাগ্নে গর্ভো অপায়সি ॥* 

ুর্যাগ্রিরূপী যে তেজ বা কিরণ চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে আলোকিত করে তাই 
সোম নামে বেদে প্রসিদ্ধ। অতএব চন্দ্র মোম নামে পরিচিত হলেন। সূর্য 

ছিলেন তারকার অশ্রিপতি বুহস্পতি। পরে বৃহত্তম গ্রহের নাম হিসাবে চিহ্িত 
হওয়ায় বাঁত্রকালের উজ্ঞ্লতম জোতিষ্ষ হিসাবে তিনিই হলেন তারাপতি। 

রোহিণী উপাখ্যানের একটি তাৎপর্য অথর্ববেদ থেকে উপলব্ধি করি । অথর্ববেদে 

রেহিণী সর্ষের প্রতি অনুরক্তা । “অথ্ববেদে (১৩।১) উদ্যন্ ভাঙ্ছর নাম রোহিত । 

ইনিও “সহত্রশূঙ্গ বুষভ', যুবা! কবি ও “মবীর* | স্বর্ণা রোহিণী ইহার অন্ুরতা1 1৮৫ 
অতএব সোম ও রোহিণী উপাখ্যানের মূল এখানে বর্তমান । হূর্যরূপী দোমের 

প্রতি ঝোহিণী অন্রাগিণী ছিলেন। সোম যখন চন্দ্রে পরিণত হলেন তখন 

স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রপথে অবস্থিত উজ্জ্বলতম নক্ষত্র রোহিণী চন্দ্ররূ্পী সোমের 

প্রিয়তম হয়ে উঠলেন। 

মহাভারতে» চন্দ্র বা সোম সমুদ্র মস্থনকালে জলধিতল থেকে আবিভূতি 

১০0 ৫005 ৬০৭৪--০98৩ 85 ২ 05 005 ৬৩৫৪--9৪£6 91 

৩ 07 6295 ৬৩৫৪--১৪5৩ 279 9 গুরু বং - ১২।৩৮ 

« প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গ'লীর উত্তরাধিকার-_-অধাপক জাহবীকুমার 
চত্রয্তাঁ, ১ম-_পৃঃ ৬৩ ৬ আদিপর্ব--১৮।১৪ 



৩৬২ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

হয়েছিলেন । আমরা পূর্বেই দেখেছি খক্মন্ত্রে (১1১০৫) চন্দ্র জলমধ্যে ধাবিত 
হচ্ছেন। এই জল অবশ্ঠই অন্তরীক্ষ বা আকাশ। আকাশই সমুদ্র । আকাশ 
সমুত্রে থেকেও চন্দ্র সর্বজন দৃশ্য । চন্দ্রের সমুদ্রজাত হওয়ার তাৎপর্য এই ৷ 

রুদ্র বা শিব চন্দ্রশেখর বা সোমনাথ | শিব চন্দ্রকলা মস্তকে ধারণ কবেন। 
এই বিষয়ে স্বন্দপুরাণে একটি গল্প আছে : মমুদ্রমহ্ছনকালে চন্দ্র সমুদ্র থেকে উদ্ভূত 
হয়েই কালউৈরব নামক শিবলিঙ্গের আরাঁধন। করতে সুরু করেছিলেন । সোমের 
অত্যন্ভূত তপস্তায় গ্রীত হয়ে শিব বরদানে উদ্যত হলে মোম বললেন, তুমি 
সোমনাথ হও। শিব সোমকে মন্তকে ধারণ করলেন (৪৩-৫১)। ব্রহ্মবৈবর্ত- 

পুরাণানুমারে দক্ষকোপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত শরণ।গত চন্দ্রকে শিব স্বীয় ললাটে আশ্রয় 

প্রদীন করেছিলেন । ৃর্ধরূপী রুদ্রের মস্তকে চন্দ্রকলার অবস্থান সহজবোধ্য 

ব্যাপার। 

সোমতত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী অনেক পণ্তিত আলোচন। করেছেন । অধ্যাপক 

জাঙ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, “বেদে মোমতত্ব একটি বহন্তময় তত্ব। এক 
সোম মান্থষ পান করে, আর এক সোম ছ্যুলোকে অবস্থান কৰেন। স্রধাস্থক্রে 

বলা হইয়াছে, 'সোমং যং ব্রাহ্মাণে! বিছুর্ন তশ্তাশ্বাতি পাথিবঃ--যে সোমকে 
ত্রা্ষণগণ জানেন না, মানুষ তাহাকে পান করে না। ছ্যলোকের এই সোম 

সোমচন্দ্র। রূপে ও গুণে সোমলত৷ ও চন্দ্র অভিন্ন ।”১ 

কিন্তু পূর্বের আলোচনায় দেখ! গেছে যে সোমতত্ব চন্দ্র বা উদ্ভিদ বিশেষের তত্ব 

নয়। সোমতত্ব প্রকৃতই রহস্যময় । এই ঝ্ুহস্য উদঘাটনে কত পণ্ডিত মনীষীই 
ন। প্রয়াস করেছেন! 91 00810193 13119-এর মতে সোম অমৃতত্ব ব! অমরত্ের 

অধীশ্বর ; ভক্তকে তিন অনস্তক জীবন ও অনন্ত আলোর রাজ্যে স্থাপন করেন। 

সোম এখানে ঈশ্বরেরই প্রতিভূ। 
+90208 18 7006 6, 380190 088 1101)801690 05 ৪0008 901216 ০৫ 

0009, 006 6199 1010. 01 1000007811659 জা 100 090 [91809 1089 "0191910- 

10675 110 609 1800. 06 66910811109 8090. 11806, 90059 01 606 80686 

500 00036 ৪1017160%] 01 6106 59010 19503098709 500798890 $0 10102 

&)0. 586 19 18 108:0 60 985 0961081 609) 816 8 0:07:98990. ০ & 10977 

৪00. 0: 8 9959: 85....11866৮ 90008) ৪5 109061590 আ$610 6106 00০00% 

79708709 10995086 6196 10109 ৪৪ 07196 &00 99120108.২ 

১ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১ষ- পৃঃ ৬২ 
২ 11877008570 80 90600178810”-0866 51 



সোষ ৩৬৩ 

115550091167-এয় মতে বেদের সোম বা আবেস্তার হোঁঅম জীবের প্রাণ 
বা প্রাণবৃক্ষ £ “708035 6:99 0018))6 19001700 0৪ ০01 0106 668 76 1116) 
001081067108 610%6 [70810089 5৪ আ6]1) 8৪ 609 10018) 9302009) ৪৪ 

৪0100096060 61)080 স100 08016 168 10109, 

অপর একজন পণ্ডিত সোমকে জ্ঞানবৃক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন, %5181015 
80899৮108 90009 18 6119 1016 01 6109 17066 01 1070190269১ [02010 060 

05 606 6981008 19100101]) 60 40810) 810 1959 01 91)175 188৮ 0081) 

৪120019 109901008 ৪৪ 0138 01 08.৮২ 

আর এক পণ্ডিত সোমের সঙ্গে হজ্ঞানুষ্ঠানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
এর মতে যজ্ঞে উতৎসগিত সকল প্রকার ভ্রব্য যা সাধারণতঃ হবিঃ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত 

হয়, তাই সোম নামে পরিচিত | 

%]7009 1000 01 71605] 279 18 90108১ 6009 11609] 00911778139 
90086210669, 61070 %10 110 8009 98 078108510651 07915 8 102700 01 9010087 

0০৮ 6009 1081009 19 00075 [0576105181]8 6056 01 609 99011690181 11000 

610:008) আ10101) 61090817093 080 108 10100190. 11018 18 6109 91151 

01 1166,”৩ 

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাধিঠিত পুরুষ সোম নামে অভিহিত 
হয়েছেন। পরবর্তাকালে হয়ত যঙ্ঞানুষ্ঠানে একান্ত অপরিহার্য এবং মানুষের 
পক্ষেও প্রয়োজনীয় একপ্রকার উদ্ভিদের নির্ধাস সোম নামে খ্যাত হয়েছে । কিন্তু 

যে আগ্নেয় তেজ হৃর্যরূপে প্রতিভাত ঘিনি শ্বয়ৎ যজ্ঞ এবং যজ্জীয় হবিঃ, তিনিই 
মোম নামে পরিচিত ছিলেন । সোমরসের হলাদকত্ব আক!শের চন্দ্রের সঙ্গে 

সাদৃশ্যজনক হওয়ায় চন্দ্রও সোম নাম লাভ করেছেন । 

“0 6009 15691550005 01 6109 [২6909 8৪ ৪1] ৪৪ 10 6179 

4608৮595908 850. 10 6156 13251000808 009 0191108 (93008) 1৪ 
10069061560 16) 609 20001 800. আ160) 60০ £০. ০01 606 10000.+5 

পণ্ডিত ছুর্গাদ্দাস লাহিড়ী মনে করেন যে অগ্রিমুখে দেবতার নিকটে উপস্থিত 
হবিঃই সোমরূপে কথিত হয়েছে অথবা “বিস্তদ্ধ জ্ঞান' সোমরূপে বণিত হয়েছে । 

“সোম পরিদৃশ্ঠমান সামগ্রী নহে । “সোম” বলিতে বিশ্তদ্ধ শুদ্ধসত্ব অংশ । অগ্নি- 

১:02199 £2000 05100221) আ 981 515005 ৬০1. ] 

২ 96656010090601706 ৮5 1. 918৬9805855 5০1. 21--0886 65 

৩128030 9015 06162 ৪ 1111 00 9015 11061520--29865 58 



-৩৬৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

'সুখে হৃসংস্থৃত অভিযুত হইয়া! যজ্ঞহবির যে শ্ুদ্ধসত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া 
থাকে, তাহাই সোম। অন্তনিহিত যে বিস্তদ্ধ ভক্তি, তাহাই সোম। ক্রেদপরিশৃন্ঠ 
আবিল্যরহিত যে জ্ঞান তাহাই সোম । সোমকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎ সমীপে 

উপনীত হইতে হয়। সেইজন্যই কোথাও হয়ত উপমায় পোমলতারূপে বধিত 

হইয়াছে ।”, 
ছুর্গাদাস আর একস্থানে লিখেছেন, ***শুধু তাই নয়, সোম সর্ব, বিশ্বের 

উত্প'দক! তাই আমরা যতই আলোচনা! করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে 

*সোম' বলিতে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্য তো বুঝায়ই না, অধিকন্ভ উহা ছারা 

দ্র্গীয় অলীম শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তকে লক্ষ্য করে। ..স্থতরাঁং সোম বলিতে 
ভগবৎশক্তি শুদ্ধনত্বকেই যে লক্ষ্য করে তাহাতে কোন মন্দেহ নাই ।৮২ 

মোমতত্ব যে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন সবই গিয়ে পৌছাচ্ছে তে্জা- 
তক প্রাণতত্বে অথবা সেই তত্বকে জান। যায় যে জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানে | কিন্তু 

বেদে চন্দ্র সোম, লতা মোম বা সোমলতার বস এবং স্দর্যাগ্সিরূপী প্রকৃত সোমের 

তত্ব এরূ্পভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে ঘে একটা থেকে আর একটাকে পৃথক্ করা 

প্রায় অনস্তভব বোধ হয়। তথাপি অবধানতা সহকারে অধ্যয়ন করলে সোমের 

যথার্থ স্বরূপ অন্পষ্ট থাকে ন1। 

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ বিন্বাত হয়েছে সোমেয় প্রকৃত তত্ব; কেবল মনে 

রেখেছে চন্দ্র সোমকে আর লতা সোমকে । সোমলতা কি জাতীয় উদ্ধিদ তাও 

মানুষ ভুলে গেছে; মৌমলতা৷ একটি কিন্বাস্তীতে পরিণত হয়েছে । সোমলতার 

পনেযোটি পাতা থাকে, শুক্রুপক্ষে একটি একটি পাতা গজিয়ে উঠে পনেবটি পাতা 

হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে একটি একটি পাতা ঝরে যায় । 

“মৌমো৷ নামৌষধিবাজঃ পঞ্চদশপর্ণ: স সোম ইব হীয়তে বর্ধতে চ।”৩ 
_-সোমলতা৷ নামক ওষধিরাজ আছে ? ইহার পঞ্চদশ পত্র; শুক্লুপক্ষের প্রতিপদ 

হইতে চন্দ্রের এক কলা যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ উহারও এক এক পক্র উৎপন্ন 

হইতে থাকে : আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রত্যহ এক একটি করিয়] ক্ষয় 

পাইতে থাকে |৪. 

সোমলতা ও সোমচন্দ্রের নাম সাদৃশ্যহেতু এরূপ ক্ষয়বৃদ্ধির কাহিনী গড়ে 

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা_পৃঃ৪* ২ সামবেদ সংহিতা-হ্র্গাদাস সম্পার্দিত--পৃঃ ৩ 
৩ চরক সংহিতা, চিকিৎসিতস্থা নম্--১1৬৭ ৪ অনুবা়--যশোদানল্গন সরকার 



সোম ৩৬৫- 

উঠেছে। ইরাণ অঞ্চলেও সোমলতা কিন্বদস্তীরূপে উপস্থিত হয়েছিল আবেম্তার' 

ঘুগে (খুঃ পৃঃ ৩০০০ অব?) ছূর্গাদাম লাহিড়ী লিখেছেন, “জেন্দ আবেন্তায় 
উহা] (লোম) সর্বরোগনাশক বলিয়া! অভিহিত । উক্ত গ্রন্থের মতে সোমলতা৷ অমরত্ব 

বিধায়ক । মৃতদেহে জীবন সঞ্চারে সোমলতার (হোমের) অত্যাশ্চর্য কার্যকারিতা, 

উপলব্ধি করিয়াই জোর ও যাষ্্ী্ানগণ পুনর্জন্মে আস্থাবান হুইয়াছেন ।”১ 

সোমলতাকে মানুষ বিশম্বৃত হওয়ার ফলে সোমের পরিবর্তে পুই শাকের রস 

দিয়ে যজ্ঞ করার রীতি বহু প্রাচীন কালেই প্রবতিত হয়েছিল। 0*108 ৮০ 
009 0100165 06 00681101108 6109 1991 01806 1000 & £1:686 018181006. 

৪96-০7৮1 ৪9108616069 99 81০90. 11) 6105 137:51073909158 0610. টি 

শতপথ ত্রাঙ্ধণে (১৪।১1২।১২), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৮৪1১) চা এবং 

কাঠক সংহিতায় (৩৪।৩) পৃতিকা ব৷ পুইশাক মোমলতার পরিবর্ত হিসাবে 
্বীকৃত হয়েছে । 

4[১06108%, 1৪ 6159 05:0৩ 01 101806 টি 00700101090. ৪৪ ৪, 509810019 

(0: 6109 90208 01806.” 

"্যড়বিংশ ত্রাহ্মণে এবং রা শান্তর ষোমনতার অভাবে পুতিকা (পু ইশাক) 
বিহিত আছে ; যথা-_-“সোমাভাবে পৃতিকাষভিযুনুয়াৎ ।”* 

“পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা “এ।সডে৷ এস্লেপিয়ম' (8০68০ 

880190858) নামে অভিহিত। উহা! একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষবিশেষ । ওষধরূপেই 

কেবলমাত্র উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তকেহ কেহ আবার উহাকে “সেমিটিয়া” 
(99:2961% 39০4) নামে অভিহিত কবিয় থাকেন |” 

আচাধ যোগেশচন্ত্র রায়ের মতে সোম ওষধি ভঙ্গ! (ভাং) ব| পিপ্ধি ।১ 

যাগযজ্জের প্রচলন বা! প্রভাব হ্থাম পাওয়ায় ওষধি সোম বিশ্বাতির অন্ধকারে 
তিরোহিত হওয়ায় চন্ত্রই একমাত্র সোমরূপে কিন্বদস্তীর নায়ক হয়ে সবজনের প্রিয় 
হয়ে রইলেন। 

সোম বা চন্দ্রের মতি গড়ে পুজার রীতি প্রচলিত হয়েছিল কিন! জানিনা, তবে 
নবগ্রহের অন্যতমরূপে তিনি আজও পৃজ! লাভ কবে থাকেন। পুরাণাদিতে সোঁমের 

মৃতির বিবরন থেকে মনে হয়, কোন সময়ে সোমেরও মৃতিপৃজার ব্যবস্থা ছিল। 

১ বেদ ও তাহার ব্যাখা।_পৃঃ ৪০ 
২ ৬৪৭1০ 10065--180000761] & 76110, ৮০1. 01৭ 08662 479 

৩ ৬০০০ [0465--0985 1] ৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যাঁ_-পৃঃ ৪ 

৫ বেদের দেবতা ও কৃঠিকাল-_পৃঃ ১২৮-১২৯ ৬ তদেৰ 



৩৬৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 
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কালিকাপুরাণে চন্দ্রের বর্ণনা প্রায় একইরূপ £ 

শ্বেতঃ শ্বেতান্ঘবধবে। দশাশ্বো! হেমভূষিতঃ। 
গদাপাণিদ্বিবাহুশ্চ কর্তব্যোবরদঃ শশী ॥২ 

_শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্বধারী, দশ অশ্ববাহিত, দ্বর্ণাভরণভূষিত, গদাহস্ত, দ্বিভুজ 
*৪ বরদমৃদ্রা বিশিষ্ট চন্্রমৃতি নির্মাণ করবে । 

শারদ! তিলকে চন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র £ 
কপৃরিম্ষটিকাবদাতমনিশং পৃণেপ্দুবিষ্বাননং 
মুক্তাদামবিভূষিতেন বপুষ! নিমূলয়স্তং তমঃ। 

হস্তাভ্যাং কুমুদং বরং চ দধতং নীলা! লোকোস্তীসিতম্ ॥ 
স্বশ্যাস্স্থমৃগাস্থো দিতাশ্রয়গুণং সোমং স্বধান্ধিং ভজে ॥৩ 

_কপুরি ও স্কটিকের ন্যায় শুল্র পর্ণচন্দের মত মুখ, মুক্তাহার বিভূষিত দেহ, 
অন্ধকার বিতাড়নকারী ; ছুই হাতে কুমুদ ও বর ধারণকারী, নীল আলোকে 
উজ্জল; নিজ ক্রোড়ে উদ্দিতচন্দ্র শে(ভিত সুধ।সমুদ্র সমন্বিত সোমকে ভজনা করি । 

প্রপঞসারঠস্থে চন্ছের বর্ণণ] £ 

বিমলকমন সংস্থঃ সবপ্রসন্নাননেবুর্বরদ কুমুদহস্ত চারুহারাদিভূষঃ স্ফটিক- 
রজতব্:* 1" 

_শ্বেতপন্ে উপবিষ্ট, প্রসন্নমুখ, ছুই হাতে বরদমূদ্র। ও কুমুদফুল, হুন্দর হার 
প্রভৃতি অলংকারমণ্তিত, ল্ষটিক ও যৌপ্যের মত শুত্রবর্ণ... | 

শুক্রনীতিনারে সোম চতুতূ'্জ _মৃগ, বাগ, অভয় ও বরদহস্ত __“মুগবাদ্ঠাভয়- 
“বরহস্তা সোমন্ত সাত্বিকী ।”« 

তন্ত্রশান্্র অনুসারে মোমের নয়টি শক্তি। এই নয়টি শক্তিয় নাম: 
রাঁকা কুমুদ্ধতী নন্দা স্থধ! সম্ীবনী ক্ষমা। 
আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা, হুলাদিনী নব শক্তয়ঃ ॥ 

বলাবাহুলা চঙ্জের দ্ি্$ কিরণই নবশক্তি কল্পনার উৎস। 
১1200 0015 61551805--2866 939-100 ২ কাঃ পু--৭৯8৭ 
৩ আাংতি--১৪।৪ ৪ প্রঃ ত২--১৬1৪ ৫ শু; নী১---8181১৪৭ 



বরুণ 

বরুণ জলাধিপতি। বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্র বা পর্জন্য, আর মর্তের জলের 

'অধিপতি বরুণ, অর্থাৎ বরুণ সাগরের অধীশ্বর । রামায়ণে সমুদ্র বরুণের বাসস্থান । 

সমুদ্ধতীরে উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্র স্ুগ্রীবকে বলেছিলেন, আমরা বরুণালয়ে এসে 
পৌছেছি,_এতে বয়মন্ুপ্রান্তাঃ স্থগ্রীব বরুণালয়ম।১ মহাকবি আর একবার 

সমুত্রকে বরুণাবাস বলে উল্লেখ করেছেন,__“পশ্ঠুতো বরুণাবাসং নিষেদুর্থবি- 
যৃথপাঃ1”২ __দলপতি বানরগণ বরুণাবাস দেখে উপবেশন করলেন । 

মহাভারতে একস্থানে সমুদ্রকেই বরুণ বলা ছয়েছে ঃ 

বারুণানি চ ভূতানি বিবিধাগি মহীধরঃ ।৩ 
বরুণস্থ বা বরুণজাত বিবিধপ্রাণী বললে গ্বশ্তই সমুদ্রজপ্রাণীকে বোঝায় । 

অতএব বরুণ যে সমূত্রের অধিদেবতা_এ কর্থা ম্পষ্ট। সমুদ্রই বরুণের আবাস, 
সমুদ্রই বরুণের গৃহ | মাইকেল মধুন্ছদন দত্ত ষেঁঘনাদবধ কাব্যে বরুণকে সাগরের 

সঙ্গে অভিন্ন করেছেন এবং সাগরতলে বরুণের বাঁসগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন রাবণের 
যুদ্ধজ্জার প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রে যে আলোড়ন ইয়েছিল তার ব্ণন। দিতে গিয়ে 

বরুণপত্বী বারুণী বলেছেন-- 

কি কারণে, কহ, লো৷ শ্বজনি, 

সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইল]? 
দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তাময়ী 

গৃহচূড়া | 
খথ্েদে বণ একজন প্রধান দেবতা । খখেদের বরুণ অস্থরীক্ষ ও সমূত্রের 

পথ স্ম্পর্কে অভিজ্ঞ । 

বেদ! নো বীনাং পদমস্তরিক্ষেণ পততাং 
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥€ 

_ ধিনি অন্তনীক্ষগাঁমী, পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমূত্রে নৌকা সমূহের 
পথ জানেন "1৬ 

১ লংকাকাও--৪।৯ ২ লংকাকাও--৪১১৯ ৩ আদিপর্ব--"১৭২১ 

৪ মেখলাদ বধ--১ম সপ ৫ খগ্থেদ--১।২৫।৭ ৬ জনুবাদ-_রমেশচন্ দত্ত 



০৬৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও। ক্রমবিকাশ 

বরুণ রাজা, তিশি সূর্যের পরিক্রমণের পথও নির্মাণ করে থাকেন । 

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সুর্যায় পন্থামন্বেতব1 উ। 

অপদে পাদ প্র।তধাতবেহকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥১ 

_-বাঁজা বরুণ সুর্যের ক্রমাথয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ; পদরহিত 

(অন্তরীক্ষে ন্ূ্যের পদবিক্ষেপের জন্ত পথ করিয়!ছেন ; তিনি আমার হদয়বিদ্ধকারী 

শত্রকে তিরস্কার করুন ।২ 

তিনি অগ্তবীক্ষকে বিস্তৃত করেছেন, জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে স্্ঘ ও পর্বতে 

সোমলতাকে স্থাপন করেছেন £ 

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমবহ্স্থু পয় উপ্রিয়ান্। 

হস ক্রতু বরুণে! অপ্বনিং দিব হুর্যমধাহ সোমমন্রো ॥৩ 
_ তিনি বৃক্ষপকলের উপর্লিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বথগণকে 

বল, ধেন্ুগণকে দুদ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি. 

অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে মোমলতা৷ স্থাপন করিয়াছেন ।৪ 

বরুণ রাজ! বা সম্টরূপে বহুস্থানে স্বত হয়েছেন । 

প্র সমাজে বৃহদর্চ1--* 1 -_সম্াট ব্রণকে বহুতর স্ত'ত কর। 

রাজা রাষ্টাণাং-*"।৬ -_রাষ্ট্র সমূহের রাজা বরুণ । 
ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজ! যে চ দেব। 

অন্গুর যে চ মতীঃ ॥? 

_-ে অন্থর (মহাবল) বরুণ, তুমি যে সকল দেবতা আছেন বা মান্থষ আছে 

তাদের সকলের রাজা । 

বরুন 'স্বরাজ?৮ অর্থাত ম্বরাট_শ্বাধীন রাজা। 

তিনিই সম: _'সাআাজ্যায় সুক্রতু,৯ -_সাম্রাজ্যপিদ্ধির জন্য শোৌভনকর্ম। 

বরুণ। 

সমস্ত বিশ্ভুবনেরই তিনি রাজ! -*বিশ্বস্ত ভূবনন্য। রাজা ।”১০ 

উরুং হি রাজ। বরুণশ্চকার কুধ্যায় পন্থামন্বেতব! উ|১১ 

-_ ব্রণ রাগ সর্ষের গমনের নিমিন্ত বিস্তীর্ণ পন্থা! নির্ধাণ করেছেন । 

১ খখ্বে--১1২৪।৮ ২ অনুবাদ--রমেশচন্্ দত্ত ৩ খরেদ--৮।৮৫।২ ৪ অন্ুবাদ--তদেব' 

«৫ এ ৮৮৫1৮৫1১ ৬ খরেদ--৭1৩৪।১১ ৭ এর __২২৭।১০ ৮ খর্েন--২1২৮১ 

৯ এ ১২৫১০ ১৭ এ 1৮৫1৩ ১১ শুরু বুঃ-৮২৩ 



বরুণ ৩৬৪ 

বরুণায় দেবতা রাজ্যায় নাতিষ্ঠন্ত স এতক্দেব স্থানমপন্ঠগ্ততো বৈ তান্তন্মৈ 
রাজ্যায় তিষ্ঠন্ত ।; -_-(পুরাকালে ) বরণের বাজ্্ত্বের জন্য দেবগণ রাজত্ব 
গ্রহণ করেন নি। বরুণ দেবস্থান নামে এই সামমনত্র দর্শন করায় দেবগণ বরুণের 
রাজত্ব স্বীকার করলেন । 

বরণে! হৈনদ্রাজ্য কাম আদধে। স রাজ্যমগচ্ছন্তম্মান্চ বেদ যশ্চ ন 

বরণে বাজেত্যেবাহুঃ|২ 

- বরুণ বাজ্য কামনা করেছিলেন । তিনি রাজ্যে গমন করেছিলেন, স্থতরাং 
যে জানে, এবং যে জানে না, সকলেই বরুণকে রাজ! বলে থাকে । 

খখেদের বহুস্থলে ঘরিত্র ও বরুণ একত্রে স্বত হয়েছেন । কখনও মিত্র, বরুণ 

ও অর্ধম। একত্র স্তত বা আহত হয়েছেন। কখনও আবার ইন্দ্র ৪ বরুণ একত্রে 

আহৃত হয়েছেন। হ্যযোদয়ের পরে মিত্র-বরুণও স্তত হন। 
প্রতি বাং স্থর উদ্দিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং । 

অর্ধমনং রিশাদশন্ ॥৩ 

__ন্ুর্ধ উদ্দিত হইলে মিত্র, বরুণ ও শক্রভক্ষ্ক অর্ধমাকে স্ব করিব ।%. 

প্রতি বাং স্থর উদিতে স্যক্ৈমিত্রং হরে বরুণং পৃতদক্ষম্।' 
সুর্য উঠলে তোমাদের দুজনকে -মিত্র ও বরুণকে কুক (খক্মস্্) দ্বারা 

আহ্বান করবো। 

মিত্র ও বরুন উভয়েরই অস্ত্র পাশ-_“ভূরিপাশো” |” পশা বরুণ উপাসকের 
সকলপ্রকার পাশ (বন্ধন) ছেদন করেন _ 

উদ্বুত্তমং বরুণ পাশমস্মপবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। 
তথ! বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো। অধিতয়ে স্যাম ॥ 

_ হছে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়। খুলিয়৷ দাও, মধ্যের পাশ 

শিথিল করিয়া দাও। তংপরে হে অর্দিতিপুত্র | আমর! তোমার ব্রত না করিয়া 
পাপরহিত হুইয়। থাকিব ।* 

উদ্ুত্তমং মুমুদ্ধি নো! বি পাশং মধ্যমংচত |” 

-_ আমাদিগের উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয় 

দাও, যেন আমর] জীবিত থাকি 1১০ 

১ তাণ্মহাত্রাঙ্গণ-_-১৫।৩।৩, ২ শতপথ ত্রাঃ ২২২১ ৩ খখেদ- -৭1৬৩৬1৭ 

৪ অনুবাদ-_রমেশচন্ত্র দত্ত € ধখেদ-_-৭1৬৫।১ ৬ এ ৭৬81৩ 

৭ বথেন--১২81১৫ ৮ অনুবাদ--রমেশচজ দত ৯ কথখেদ-_-১।২৫১১ ১০ অগ্বাদ- _তদেব 

২৪ 
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মিত্র, বরুণ এবং অধমা_-তিনজনেই অদ্দিতির পুজ্র। 
ইমে চেতারো৷ অনৃতস্য ভুরেমিত্রো! অর্ধম! বরুণো হি লস্তি । 
ইম খতস্য বাবৃধুহ রোগে শগ্মাসঃ পুত্র! অদিতেরদন্ধা ॥; 

_ মিত্র, অর্ধম! ও বরুণ প্রভূত পাপের হস্তা, ইহারা সুখকর ও হিংসা রহিত 

এবং অদিতির পুত্র, ইহারা যজ্ঞের গৃহে বধিত হন ।২ 
সনে বিশ্বাহ! সুক্রতুবাধিত্যঃ স্থপথ। করৎ ॥৩ 

সেই শোভনকর্মা অদিতিপুব্ধ (বর্ষণ) আমাদিগকে সকল দিনই স্থপথগামী 
করুন ।* 

মিত্র, বরুণ ও অর্ধমা! জলের নেতা! : 

বরুণোমিত্রে! অর্ধমা যৃয়মৃতস্য বথ্যাঃ |" _ হে মিত্র, বরুণ ও অর্ধমা, তোমবা 
জলের নেতা । 

মিত্র ও বরুণ বৃষ্টি প্রাদাতা £ 

খতস্য গোপাবধি তিষ্ঠতো রথং সত্যধ্মাণ পরষে ব্যোমনি। 
যমত্র মিত্রাবরুণা বথো যুবং তন বৃষ্টমধুমৎ্ পিশ্বতে দিবঃ 1১ 

_হে বারিরক্ষক সতারশী মিত্ব ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে 
বথোপরি আরোহন কর। এই যজ্ঞে তোমর। যে যজমানকে রক্ষা করিতেছ, বৃষ্টি বর্গ 

হইতে তাহার উদ্দেশ্যে হুমধুর বাৰিবর্ষণ করে ।* 
বাচং স্থমিত্রা বরুণাবিরাবতীং পর্জন্যা শ্চিত্রাং ব্দতি স্বিধীমতীং | 

অত্রা বসত মরুতঃ স্থমায়য়! দ্যাং বর্যয়তমরুণামরেপমম্ ॥” 

হে মিজ্র ও বরুণ! (তোমাদিগেরই অঙ্থগ্রহে) মেঘ অঙ্পসাধক, প্রভাব্যঞ্রক, 
বিচি গর্জনধবনি করিতে থাকে 3 মক্ত্গণ নিজ প্রজ্ঞাবলে মেঘনকলকে সম্যক্রূপে 

ব্ক্ষা করেন এবং (তীহাদ্দিগের সহিত) তোমর] উভয়ে অরুণবর্ণ ও নিশ্পাপ আকাশ 
হইতে বৃট্টি পাতিত কর ।» 

বষ্টিং হজতং জীবদান্।১* -_হে ক্ষিপ্রদানকারিছয়, তোমরা বৃষ্টি হ্জন কর। 
নীচীনবারং বকুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তবিক্ষম্। 

তেন বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজ! ঘবং ন বৃষ্টিহ্ানাত্তিভূম ॥১১ 

১ খখেদ---৭।৬০।৫ ২ অন্বাদ--তদেব ৩ খাঙ্থেদ--১।২৫।১২ ৪ অনুবাদ--তদেব 

€& এ ---৭1৬৬।১২ ৬ তদেধ--৫1৬৩।১ ৭ অনুবাদ--তদেব ৮ খখেদ-_-৫৬৩।৬ 

» অনুবাদ--রমেশচল দত ১* ধরে -_ ৫1৬২৩ ১৯১ খর্থেদ--৫1৮৫1৬. 
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_-বরুণদেব ! মেঘকে অধোর্দেশে সচ্ছিদ্র করিয়া! ছ্যাবাপৃথিবী এবং অস্ত- 

রীক্ষের দিকে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ মেঘনিঃহ্হত জলে সর্বলোক পরিপূরিত 
করেন $ বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শশ্ত সিক্ত করে সমগ্র তূবনের বাজ বরুণ সেইরূপ 
ভূমিকে সর্বতোভাবে লিক্ত করেন । 

প্রসীমার্দিত্যো অস্জদ্বিধতী৷ খতং সিন্ধবে। বরুণস্ যপ্তি। 

ন শ্রাম্যস্তি ন বি মুচংত্যেতে বয়ো ন পঞ্তংরঘুয়। পরিজ.মন্।২ 
_ জগতের ধারক অদ্দিতির পুত্র (বরুণ) প্রবষ্টরপে জল ত্ৃ্টি করিয়াছেন। 

বরুণের মহিমায় নদীনকল প্রবাহিত হয়, উহার] বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। 

ইহারা পক্ষাদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে 1৩ 
রদৎ্পথো| বরুণ: স্ুায় প্রার্ণাংসি সমুন্তরিয়া নদীনাম্।৪ 

_-এই বরুণদেব সূর্যের জন্ত পথ প্রদান করিয়াছেন, নদীসকলকে অস্তন্ীক্ষতবৰ 
জল প্রদান করিয়াছেন ।* 

মিত্র ও বরুণ নদী বা সমুদ্রের অধিপতি-সিংধুপতি ।”১ বরুণ স্দেৰ 

অর্থাৎ কল্যাণকারী দেবতা, কারণ তিনি সপ্ত সিঙ্গুর অধিপতি-স্দেবো অসি 

ব্রণ যন্ত তে সপ্তপিন্ধবঃ 1৮" 

ভূমি, দ্যুলোক এবং ছুই সমুদ্র (আকাশ ও লাগর। বরুণের অধিকারে £ 
উত্েং ভূমির্বরুণস্ত রাজ: উতাঁসৌ গ্োৌবৃহ্তী দূরে অস্তা। 
উতো! সমুদ্র বরুণন্য কুক্ষী উতাস্থিবনল্প উদ্কে নিলীন:॥৮ 

--এই ভূমি বাজ! বরণের, নিকবর্তী এবং দূরশ্থ বিশাল ছ্যুলোক তারই এবং 
ছুই সমুদ্র তাঁর ছুই কুক্ষী (উপরের ছুইপাশ) আবার অল্প জলেও তিনি আছেন। 

বরণের সহশ্রচক্ষু-_“ব্রুন উগ্রঃ সহল্চক্ষাঃ ।”* 

এতরেয় ব্রাদ্ষণে (৭1:) হরিশ্ন্দ্র রাজার উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। এই 

কাহিনী অনুসারে রাজ হরিশ্চন্দ্র রাজা বরণের কাছে পুত্র প্রার্থনা করে পুত্র লাভ 

করেছিলেন । পুত্রের নাম হয়েছিল রোহিত। রোহিত বড় হলে বরুণ হরিশ্চন্্রকে 

বললেন, পুত্র বলি দিয়ে তার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করতে । রোহিত অরণ্যে 
পলায়ন করলে হরিশ্ত্্র বরুণেয় কোপে উদরি রোগে আত্রান্ত হলেন-_তার উদর 

১ জনুবাদ__-অমরেখর ঠাকুর ২ খখেদ-_-২।২৮।৪ ৩ অনুবাদ--রষেশচন্র দত্ত 

৪ খর্ধেদ--৭1৮৭।১ € অনুবাদ-_রসেশতজ্য দত ৬ ধেদ,_৭1৬৪।২ 

৭ শ্রী ৮৬৯১২ ৮ অধর্ব-_-8181১৬1৩ ৯ এ _-৭1৩91১৯ 
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জলে স্ফীত হয়ে উঠলো! | ইন্দ্রের নির্দেশে রোহিত ছয় বৎসর গ্রামে অরণ্যে 
প্রান্তরে পরিক্রমণ করে অজীগর্ত মুনির পুত্র শুনঃশেফ.কে সহন্র মুদ্রায় কিনে নিলে 
পিতার কাছে এলেন। শ্তন:ঃশেফ. বরণের কৃপায় রক্ষা পেলেও যজ সম্পাদন 

করে হুবিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হয়েছিলেন । 

এই কাহিনীতে দেখা যায়, বরুণের কোপে উদরি রোগ হয় ও তুষ্টিতে উদরি 
যোগ নিরাময় হয়। স্মৃতরাং বৈদিক বরুণ সর্বপ্রকার জলের কণ। ও অধীশ্বর, 
পুরাণে-কাব্যেও বরুণ জলাধিপতি পাশী। পরবৈদিক যুগে বরণের প্রাধান্য হাস 
পেয়েছে । অনাবৃষ্টির দুঃখ দূর করার জন্যই কখনও কখনও বরুণপৃজার অন্ষ্ঠান 
আজও হিন্দু সমাজে প্রচলিত । কিন্তু দুর্গ! কালী বিষণ শিব ইত্যাদির মত ধরুণ- 

পুজা! একালে প্রায় বিলুপ্ত । 

বরণের শ্বূপ আলোচন। প্রপংগে প্রথমেই মনে হয় যে ইন্দ্র অগ্নি ও সর্ষের সঙ্গে 

বরুণের গুণকর্ষের সাঁধর্ম্য এতই প্রকট যে বরুণকে উক্ত দেবতাত্রয় থেকে পৃথক্ 

কল্পন৷ অনুচিত। বরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্র ও অর্ধম! ত স্ুর্যই অথবা 
সুর্যের অংশ । ইন্তরের হুর্ধরূপতা৷ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । গভীর বিচার বিশ্লেষণে 
বরুণকেও স্থ্ান্নি ভিন্ন অন্ত কোন রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পণ্ডিত 

বরুণকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । ০090611-এর মতে বরুণ আকাশ । 
তার অভিমত : “7018 ছ0001:0.108 60 6109 £91067%11 9081580. 01)11)1010) 

19 6108 6700020108881108 5185, ,,901009106800. 01 60৪ 00 &৪ 6৮৪ 01 
19985910 1৪ ৪0670890615 010ড1008.,.00. 0108 0617৮ 10800 6116 1081806 

01 6106 80108 10. 6069 101815986 1788%8109 500. 1318 00010906101 ভা201 

788) 879 10870190181 500:0011565 6০ & 01965 0218105115 781079892- 

6108 606 50৩16 01 1098590. ঢা1081159 00 08608] 107091000381000 

সা0019 199 ৪০0 11191 60 09ড%9101) 17060 8 90979180. 2019৮ ৪৪ 609 
৪, , ১,1:1218 09819007806 1088 100990. 80608117689 01808 1) 

689 0539 ০01 2909 (10803) 06179118010 101001085.১ 

অপর একজন ইউরোপীয় পণ্তিত বরণের সঙ্গে গ্রীক দেবতা উরনস্-এর 
(08:%00৪) সঙ্গে তুলনা করে ব্রুণকে সর্বব্যাপী আকাশ বলে গ্রহণ করেছেন । 

19310011860 09:8008 (৫. ছ.) 6 00159188]  8109009783-61 
6105 511 90070280675 0358 01 6159 01686 ০01 609 941০ 16916168, & 

১৬৪৭০ 10509091045--0586 27 
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088001809988010 01 €11-105988108 81:05 6109 2051092 01 6109 0015018৩, 

8108 01 8০99 0৫. 25910) 090999830: ০1 1]111093651019 800 19025. ..৮+ 

আর একজন পাশ্তত্য পণ্ডিত ইহুদীদের জেহোবার সঙ্গে বরুণের তুলনা 

করেছেন । এব মতে বরুণ চন্দ্র অথবা চন্দ্রসম্পফিত দেবতা, কারণ মিত্র (হূর্য) 
ও বরুণ একত্রে সতত হয়েছেন । “]6 1798 70982. 808899. 81780 16 ৪৪ 
01718108115 8 10087 09165 10191) 621018105 1019 98900186107) 161 

10165) 00 88 9 900 ০00. 

**১179005 939206610 ০] ৪৪ 01691) 61000817601 953 11796 ০০ 

01606 09 ৪0102008590 105 9 9০00৮ %00 (10610 106081278 6159 17980. 0 & 

10806109017 01 1019110 06516199) 102 9190 17001810606 61100218 ০1 

59 60199 617)£ 100 15518, [10018 18669 00100916100 অ1190 09010010060 

2051 5987093606933 (1598 2৪ 09১10%%18১ 190 79860010168 ৪10৪, 

80806 6৪6 ৪008 19 1081601 1051003 210: 08,010108].২ 

ম্যাক্ডোনেল বরুণ ও আবেস্তার অনুর মঞ্জদাঁকে একই দেবতা বলে গণ্য 
করেছেন £ 416 1055 81980 1১997 17095610209ন 61096 ৪8108 £09৪8 

0801 6০ 606 1000-180180 1)6:100, 0: 41009 218209 01 6109 

/১59365 82598 ছচ161) 13100 10 0175189507৩ 

অধ্যাপক 24%5000119 বরুণের সঙ্গে গ্রীক দেবতা ঢ82০৪-এর তুলন। 
করে বরুণকে নৈশ আকাশ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন £ “0180308 10 6 1508- 
98£9 ০1 798100) 18 0990 &%3 9 139,009 10 6109 ৪07. :..16 18 ৪৯1 

চচ্া109 61786 08008 0059৪ 95956181026 6100 606 10910 109 1011068 

9ড8%56))106 8009. 1786 1362 15910710868 61091018106) 106 18 869601360 

০0৫৮ 6ড৪টয 7): 92000280808 6106 88160. *. 00580031850 60 

380810776 9008১ 8738 19 0611590 100 ৪, ০০9 ৪1) 60 00561 

৬৪008 10917)9 10. 008 695 £1৪0 % 08079 01 6106 ঠ009,10006) 1028 

98099015117 90010606670 161) 6108 718106 800 00070098890 6০ 81168, 

606 80%৮.75, 

অধ্যাপক 0189197£-এর মতে মিত্র দিবাভগের অধিপতি হ্ূর্ঘ ও বরুণ 

রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্র। 
এই সব বিভিন্ন মতবাদের মধ্য থেকে বরুণদেবের স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে 

১:018888081 1910019208:0 01 131000 22505019£55 10০৪০7৮০৪86 336 

২ 912 0583165811০ 0-1310901810. 8০ 28001515028 ৮০1. 1? ০৪৪৩-60-64 

৩ ৪৭1০ 5 012010985--- 9886 28 

& 08803 015 2 36020 818 আ0210510005 5০1, 1], 0885 68 



৩৭৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বরুণ শবের অর্থ জান! প্রয়োজন । বরুণ শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেছেন, 

“বরণে বুণোতীতি সতঃ।”১ -_আচ্ছাদনার্থক বু ধাতু থেকে বরুণ শব নিম্পন্ন। 

সুতরাং বরুণ শের অর্থ যিনি আবৃত বা! আচ্ছাদিত কবেন। মেঘঘারা আকাশ 

আবৃত করেন বলেই এই দেবতার নাম বরুণ । 

সায়নাচাধ বরুণকে রাত্রির অধিষ্ঠাত। দেবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ অন্ধকার 
রূপ জাল বরুণ পরিব্যাপ্ত করেন £ “বরুণঃ বুণোতি সর্বং জগৎ নিগ্রহীতুৎ পাশজীলেন 

ব্যাপ্পোতীতি বরুণে! রাত্র্যভিমানী দেব্ঃ। তথা চ শ্রয়তে--ঘে চ তে শতং 
বরুণ সহন্্ং যজ্জিয়াঃ পাশ। বিততাঃ পুরুত্র। (আপঃ শ্োতঃ ৩১1৩১); উদ্ত্বমং 
বরুণ পাশমস্মদ বাধসং বি মধ্যম শ্রথায় (খক্ দং ১/২৪।১৫) ইতি চ।৮২ 

( অস্যার্থঃ) বরুণ বু ধাতু নিষ্পন্ন, সকল জগৎকে নিগৃহীত করার জন্য পাশ- 

জালের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, সেইজন্য বরুণ রাত্রির দেবতা । আপন্তত্ব শ্রোত সুত্রে 
বল! হয়েছে, - “হে বরুণ, তোমার যে শতসহল্র যজ্ঞসম্বদ্ধী পাশ আছে সেগুলি 

বছুভাবে বিস্তৃত আছে ।, খঞ্খেদেও বলা হয়েছে, “হে বরুণ, তোমার উধ্বে? 
অধে ও মধ্যস্থানে বিস্তৃত পাঁশ থেকে মুক্ত কর" ।” 

কষ্ণযজুর্বেদে দিবা মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কান্থিত আর বানি বরণের সংগে সংযুক্ত 

_“বৃট্টিকামে মৈত্রং বা অহর্বরুণী রাত্রিরহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ পর্জন্যো বর্ষতি |” 
বৃষ্টিকামনায় মেত্র দিনে, ব্রুণ রাত্রে ও পর্জন্য দিনে-রাত্রে বর্ষণ করেন । সায়নাচার্য 
অথর্ববেদের ২।৪।২৮।২ মন্ত্রের ভাষ্যে তৈত্তিয়ীয় ব্রাক্ষণ থেকে একটি উদ্ধৃতিদিয়ে 

বলেছেন, “মিত্র: অহরভিমানী দেবতা বরুণঃ রাত্র্যভিমানী ৷ মৈত্রং বা অহঃ বার্ণী 
রাজি:18 __মিত্র দিনের অধিষ্ঠিত দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা । তৈত্তিরীয় 

ব্রাহ্মষণে আছে, দিন মিত্রসম্পকিত এবং বরুণ রাত্রি সম্পকিত। 

আচার্য যেগেশচন্দ্র রায় বলেন, “বু ধাতু আবরণ হইতে বরুণ শব নিশ্পন্ন। 
তিনি অস্তরীক্ষকে মেঘ ছারা আবৃত করেন।”৫ 

মিত্র দিনের দেবতা ও বরুণ রাজ্রির দেবতা হলে উভকেই স্থূ্যরূপে গ্রহণ 

করতে হয়। দিন ও রাত্রির কর্তা সুর্ঘই । আকাশকে মেঘাবৃত করেন হৃর্যই। 
ভুর্ধরশ্মি মেঘের সৃটিকর্তা। অন্ধকার অথবা! মেঘই বরুণের পাশ জাল । 

১ নিরুক্ত--১1৩৮ ২ অথর্ববেদের ১1৯।১ মন্ত্রের ভান ৩ কৃষ্ণ বন্ধুঃ$--২1২।১।৬ 

৪ তৈঃ ব্রাঃ--১1৭1১০১ ৫ বেদের দেবত| ও কৃতিকাল 



বরুণ ৩৭৫ 

বরুণ যে সূর্য 'অথবা স্্যাগ্রি তা খথেদের বনুস্থানেই স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে । 

মিত্র ও বরুণ সুর্যমগুলেই বসবাস করেন । 
খতেন খতমপিহিতং ঞ্রুবং বাং 

সথর্যস্য যর বিমুচন্তাস্বান্ ॥১ 
_ স্ূর্ষের সত্যত্বরপমগ্ডল জল (অথবা সত্য) দ্বারা যথার্থই আবৃত, যে স্্য 

মণ্ডলে তোমাদের (মির ও বরুণের) অবস্থিতি । যেখান থেকে খত্বিক্গণ অশ্বগণকে 

( হুর্যরশ্রি ) বিমুক্ত করেন। 

নুর্ব মিত্র ও বরুণের চক্ষু _*চক্ষুমিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ 1৮২ 

উদ্বাং চক্ষর্বরুণ স্থপ্রতীকং দেবয়োরেতি সুর্যব্ততম্বান্।৩ 

--(হে মিত্র 1) হে বরুণ! তেমবর! দেবতা, তোমাদের চক্ষুম্বরূপ শোভন রূপ 

বিশিষ্ট সুর্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদিত হইতেছেন ।* 

উদ্বেতি স্থভগে বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণ: ক্থর্যো মানুষানাম্ 
চক্ষুমিত্রশ্ত বরুণস্ত দেবশ্চর্মেব ষঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥৭ 

_নুভগ সর্বদর্শী মন্ুম্গণের সাধারণ মিত্র ও বরুণের চক্ুম্বরূপ ছ্যতিমান 
সূর্ধ উদ্দিত হইতেছেন। ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন ।” 

কখনও পাবক ( অগ্নি অথবা সূর্ধ ) বরুণেক্ন চক্ষুরূপে বণিত হয়েছেন । 
যেনা পাবক চক্ষন্ ভূয়ণ্যস্তং জনা অনু । 
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥" 

-- হে পাবক, যে চক্ষু দ্বারা তৃমি জনগণের মধ্যস্থিত যজমানকে দর্শন করে 

থাক, হে বরুণ, সেই দৃষ্টিতে (আমাদের) দর্শন কর। 
বরুণ স্্ষের পথকর্তী।” তিনি হিরঞায় দৌলার মন্ঠ হুযধকে আকাশে স্থাপন 

করেছেন £ 
গৃঘসো রাজা ব্রুণশ্ক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যয়ং শুভে কম্।” 

-স্ততিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তত্রীক্ষে হিরণায় দোলার ন্যায় স্র্ধকে দীপ্থির জন্য 
সৃষ্টি করিয়াছেন ।১* 

বরুণ সমূত্রেরও সৃষ্টিকর্তা : 
অব সিল্ধুঃ ধরুণে। দৌবিব স্থাৎ 1১: 

১ খে --81৬।৬২ ২ খর্থেদ--১।১১৫।১ ৩ থগ্েদ-_-৭1৬১।১ 

৪ অনুবাদ--রমেশচন্তা দত্ত ৫ এ __-৭া৬৩।১ ৬ অম্ুবাদ- _রষেশচন্্র দত্ত 

শ খাখ্েদ--১1৫০।৬ ৮ এ ১1৮৭১ ৯ খখেদ--৭1৮৭1৫ 

১, অনুবাদ- -ভদেব ১১ ধাখেদ--91৮৭1৬ 



৩৭৬ হিন্দুদের দেবদ্দেবী : উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

- বরুণ আকাশের ন্যায় সমুদ্রকেও স্থাপিত করেছেন। 

কতকগুলি খক্ থেকে বরুণকে সৃর্ধবূপে স্ষ্পষ্টভাবে চিহ্নিত কর! যায়। একটি 
খকে বলা হয়েছে যে বণ মোনার পোষাক পবিহিত, তার দেহ থেকে বশ্শি 

বিনিরগত হয় । 

বিভ্রদদ্রাপিং হিরণায়ং বরণে বস্ত নিনিজং 
পরিষ্পশে। নি যেদিবে ॥১ 

ধ্রুণ স্থবণণে্রি পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্য- 
স্পর্শী রশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হয় ।২ 

দুর্ষের মত মিত্র ও বরুণ সুবর্ণময় রথে আরোহণ কবে অন্তবীক্ষলোকে বিচরণ 

করেন £ 

হিরণ্যরূপমুষসো! বুষ্টাবয়ঃ স্ুণমুদিতা৷ হৃর্যস্ত | 
আরোহথো বরুন মিত্রগত্তমতশ্চক্ষাথে আদিতিং দিভিং চ ॥5 

_ হেমিত্র ও বর! তোমরা প্রতাষে সূর্যোদয় হইলে লৌহকীলক সমন্বিত 
স্ুবর্ণঘটিত রথে আরোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দ্দিতিকে অবলোকন 
কর।* 

খতশ্ত গোপাবধি তিষ্টথে রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি |" 

_ হে বারিরক্ষক, সতাদর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অতুযুন্ত প্রদেশে 
রথোপরি আরোহণ কর ।+ 

সুর্যের সারথি যেমন অন্তর বা অরুণ, ইন্দ্রের সাব'থ মাঁতলি, বিষুতর বাহন 

গরুড়, বরুণেরও তেমনি স্বর্ণপক্ষ দূত আছে - হিরণ্পক্ষং বরুণস্য দূতম্।" 

ব্রণ স্ুর্যরূপে মাসাদিকাল বিভাগ নিরূপণ করেন | 

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ | 

বেদা যঘ উপজায়তে ॥৮ 

_ঘযিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং (অপর 

ত্রয়োদশ মাস) [যলমাস] উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন |» 

শুধু মাস বিভাগ নয় _ খতু বিভাগেরও কর্তা বরুন ঃ 

১ ধর্থেদ--১।২৫।১৩ ২ অনুবাদ- _রমেশচন্ত্র দত ৩ ধগ্থেদ--৫1৬২৮ 

৪ অন্ুবাদ--_রমেশচন্্র দত্ত ৫ ধার্থেদ-_৫৬১1১ ৬ তদেৰ 

৭ খরেদ--১১।১২৩৬ ৮ এ --১1২৫1৮ ৯ এ 



ব্রণ ৩৭৭ 

বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজমজুং চাদৃচং। 
অনাপাং বরুণো মিত্রো অধম! ক্ষত্রং বাজান আশত ॥১ 

_খধীহারা শরৎ মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও খক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরুণ, 

মিত্র ও অর্ধমা শোতমান হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন ।২ 
বরুণ ও তাঁর সহযোগী দ্েবদ্ধয় কখনও কখনও যজ্ঞাগ্রিরপেও প্রতিভাত । 

তীর একই সঙ্গে সূর্য, বিদবাৎ ও অগ্নিরপে ত্রিজগতে প্রকাশিত হন। 

বহবঃ সুরচক্ষসোহগ্রিজিহবা খতাবুধঃ | 

ত্রীণি যে যেমুবিদথানি ধীতিভিবিশ্বানি পরিভূতিভিঃ ॥৩ 
_মহান্ কুষের ন্যায় দীপ্ত, অগ্রিজিহব, যজ্ঞরর্ধক যে (মিত্রার্দি) তিন বাপ্ত 

স্থান পরিভব করিয়। কর্মদ্বারা প্রদান করেন ।* 

ত্বং বিশ্বস্ত মেধির দিঁবশ্চ গুশ্চ বাজসি। 
স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥৫ 

_ হে মেধাবী বরণ! তুমি ছ্াযালোকে, ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান 
রহিয়াছ, আমাদিগের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রীর্ঘন! শ্রবণান্তর তুমি উত্তর দান কর ।১ 

বরণের আদেশেই চক্র প্রদীপ্ত হন। অতঞব ব্রণ ভ্রিলোক স্থিত ব্রিগুণাত্সক 

ুর্ঘ-বিছযুৎ-অগ্রিরপী মহান্ দেবতা ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন। 

নিরুক্তের টাকায় (-২।২১) অমবেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “এখানে বরুন ছ্যস্থান-_ 
রখাজাল সমাবৃত আতা ।”* আচার্য যোগেশচন্ত্র রায়ের মতে বরুণ বর্ধাধতুর 

আদিত্য ।* 

পূর্বেই দেখেছি, বরুণ সমুদ্রের দেবতা । কুধাগ্রিরপী অগ্নি সমুদ্রের আধিপত্য 
পান কিভাবে? এবিষয়ে 1180108911-এর বক্তবাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি 
বলেছেন॥ "16 1৪ ₹561)67 861719] 96818 61785 109 1৭ 01701108115 90101)80- 

690 ৮161) ড81008১ 8৪081)09 6০ 1769%9:) 19 ৮ 1100 91 00980,১ ? 

বরুন বা সূর্য, যিনি আকাশকে আঁবুত করেন, প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের 

অধিপতি । বৈদিক খষিকবি আকাঁশকেও নীলসাগরের সাদৃশ্টে সমুদ্ররূপে বর্ণশা 

করেছেন। আকাশ-সমুদ্রের রাঙ্জ পরে হলেন মর্তলোকের সমুন্রের অধীশ্বর। 

১ খখেব--৭(৬৬1১১ ২ অন্ুবাদ- রমেশচন্ত্র দত্ত ৩ খখেদ--৭1৬৬1১* 

৪ অন্থবাদ-_রমেশচন্্র দত্ত € ধথেদ--১২৫।২, ৬ অন্বাদ-_-তদেব 

৭ খর্ে-_-১1২৪।১০ ৮ নিরুত্তর--(ক. বি.) পৃঃ ১৩৬ 

* বেঘের দেবত| ও কৃতিক।ল--পৃঃ ৯৩ ১০ ৫৫০ 17006, 988০ 27 



৩৭৮" হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

'অধ্যাপক 9869:8%:৭ লিখেছেন, “10 609 2970. ০৮0 9908 00:6৪ 
00008 5190 ৪96505010810%1159 00. 606 20800) 60 6106 06998 002:8:0898 

800 00. 609 060979 60 6709 100180 80109) & 08006 10101) 10 6139 

দ্বা9০%৪ 19 83818097. 60 6206 £০৭ 10০ 281£09 10 009 18:509: 1861008 

01 6109 1099560) 7109:6 917 ৪00 899 90:৪১ 85 26 7678. 101910090 3 00 

19101) 80000106 008 1398, 10 6009 186: 10018) 15 61)010859 10998 029 

£০৫ 01 606 ৪99) আা1186 1) 608 9০৪ 109 01)1)69,19 1086 &৪ 606 

2058610 1070. 01 6709 95920108 800 08616. 2 

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের অভিমতেও বরুন প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের 

অধিপতি, পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন জলধির অধীশ্বর | 
“8005 10605079 €5:010315919 6176 [010 ০1609 00981) 10 & 

00001) 18661 8669 %1697 01%1119861010 180 197 8&058%00990 800 001001- 

610108 01 41810 1119 5150 1080 00091099015 01790894. 7718 868% 

8৪ 0:008015 67828960100 6108 8107 ৪130 6108 %87181 0998] 

10910 6 6176 61009 আা1)91 11008 9186 8&1)0098190 010. 6705 90906 8100 

08011090 & 8986 10805 ০01 ড%1008+9 (00061008.১১২ 

ডঃ দাস স্পষ্টভাবে না বললেও, আকাশের অধীশ্বর বরুণ যে স্্যই তা বুঝতে 

অসুবিধা হয় না। ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও বরুণ একই দেবতা-__বরুণ প্রাচীনতর । 

পরে ইন্দ্র বরণের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন- প্রথমে বরুণ ও ইন্দ্র একত্রে স্বত 

হয়েছেন, পরে ছুইজনে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে গেছেন এবং বরুণের প্রাধান্য ইন্দ্র গ্রহণ 

করেছেন ।৫ 

রমেশচন্দ্র দত্তও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন £ “বরুণ যে ইন্দ্র অপেক্ষ। 

পুরাতন দেব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেনন! বরুণের নাম হিন্দুদিগের বেদে, ইরাণীয়- 
দিগের 'আবেম্তায়' এবং গ্রীকৃদিগের ধর্মশান্থে পাওয়] যায়, ইন্দ্র কেবল হিন্দুদের 
পূজ্য। এই সকল কারণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বরুণ ছার ন্ান্স প্রাচীন 
আর্ধদিগের পরম উপাস্ট দেব ছিলেন, পরে ইন্দ্রের দ্বার! পদচ্যুত হইলেন ।”* 

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বরণের ক্রমবিবর্তনের একটি চিজ্র তুলে ধরেছেন। 
5671)6 &০৫ "80109 8৪১ 696751075, (1) 087000688, আা)108) 9০5979 

09 68:60 6 01808 7 (9) 010008 ০: 8691৪ 01 606 88181 0998 

১ 05065 20) 00558 0.5, ০1, ৬০986 5, 01508166055 ৮5 82868৩1- 

২ [২৫৩০৪০ 5810076, 088৩ 84 শ 2২656৫8০ ৩৫1 02255 ০88০ 8466 

৪ খাখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৫৬, ১২৫1৩ থকের টীক! 



বরুণ ৩৪৪” 
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অধ্যাপক 73100195910-এর মতে বরুণ আকাশ দেবতা--গ্রাগ বৈদিক যুগে 

ইন্দো-ইউরোপীয়দের উপাশ্ত দেবতা । 45708216 ড8:008 159 [000-13070- 

[0980. [0 020-1005. *.'76 ৪0০৭৪ 81086 ড870109। 10610088 7006 0015 60 

6 1000-1780180 (4580) 61006 006 29807095080 60 616 [040- 
[34010109810 61008১ 500 61086 106 26019862068 00 608 1170180081018 
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8100010010988808 9159 17) 80907087008 1] 6106 ৪6৪10 [0010১ 12101) 19 
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কিন্ত ডঃ দাস যথার্থই বলেছেন যে বরুণ নামটি আর্যভূমি সপ্চসিন্ধু থেকেই: 
নান! দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ।২ | 

বরুণ ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা নিশ্চিক্ত বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রণ ও 

ইন্দ্র যে একই দেবতা অথবা একই দেবতার দুই পৃথক্ সংজ্ঞা এ বিষয়ে সন্দেহের" 
কোন অবকাশ নেই । বরুণ ব্বান্রিও নন, চন্দ্র নন। সর্ষের যে শক্তি আকাশকে 

আবৃত করে অন্ধকার অথবা মেঘের জালের দ্বারা, সেই শক্তিই বরুণ নামে 

অভিহিত। আর সেই মেঘ বা! অন্ধকারকে ভেদ করার যে শক্তি সেই শক্তিই 
ইন্র। সেইজন্যই ইন্দ্র পূর্বদিকের অধিপতি ও বরুণ পশ্চিমের অধিপতিরূপে 
পুরাণাঁদিতে প্রনিদ্ধ। পুরাণে ইন্দ্র ও বরুণ পৃথক সত্তা লাভ করেছেন-_ ইন্দ্র 
হয়েছেন দেবতাদের রাজ! আর বরুণ হয়েছেন জলাধিপতি। প্রথমে তিনি 

ছিলেন আকাশ সমূত্রের রাজ! বা অধিপতি পরে হলেন পাধিব সমুদ্র বা জলের 
অধিপতি । 

বরুণের পূজা! বর্তমানে অপ্রচ্গিত হলেও কোঁন সময়ে বরণের মুতিপূজার 
গ্রচলন অবশ্তই ছিল। কারণ পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বরুণেরও প্রতিমা 

বণিত হয়েছে । 
ঘিতৃজং হুংসপৃষঠস্থ দক্ষিণেনাভয়প্রদং | 
বামেন নাগপাশং তং নদীনাগাদিসংযুতম্ ॥ 

১ 2২6৮৪৫২০ 5৫] 00:৩--298০ 16 
২ 786 2611519:) 0£ 6055 ৬6৫8৪ (19098), 9886 2.36-37 

৩ 88%৩৫$০ ০516:6৭ 298৬-90-91 ৪ অগ্নিপুরাণ ৬৪।৩ 



৬৮৯ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

_ঘ্বিভুঙ্গ হংসারোহী, দক্ষিণহত্তে অভয়মূত্রা। বামে নাগপাশ নদী ও নাগ- 
সংযুক্ত । 

বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্। 

শঙ্খস্কটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্ ॥ 

ঝধাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদধারিণম্।১ 

_বরুণের আকার বলছি, তিনি পাশহস্ত, মহাবলশালী। শঙ্খ ও স্কটিকের 

-মত শুত্রবর্ণ, শুভ্রহার ও বস্ত্র পরিহিত, মত্ন্ত আসনে উপবিষ্ট, শ'ন্ত এবং কিবীট 

ও অঙ্গদধারী। 

বরুণো ধবলে! জিফুঃ পুরুষে নিম্নগাধিপঃ। 

পাঁশহস্তে৷ মহাঁবাহুস্তশ্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥২ 
বরুণের ঝাহন শিশুমার £ 

রুদ্রকর্ণমলোডূতং শ্তামং জলধিসংজ্ঞকম্। 

শিশুমারং দিব্যগতিং বাহনং বরুণন্ঠ চ ॥ 

_-রুদ্দ্রের কর্ণমল থেকে জাত শ্ঠামবর্ণ জলধিনামে দিব্যগতি শিগুমার বরণে: 

বাহন । 

শ্যামবর্ণ দিব্যগতি শিশুমার কি আকাশের মেঘ? জলের অধিপতি হওয়ার 

জন্যই ঠাস, মৎস্য বা মকর, শিশুম।র প্রভৃতি বরুণের বাহন। কিন্তু লক্ষণীয় এই 
যে আকাশ-সাগরের অধীশ্বর সূর্বকেই হংস, মৎস্য বা মকর শিশুমার প্রভৃতি বিভিন্ 

সংজ। দেওয়! হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে | 

১ মংসাপুঃ--২৬১1১৭-১৮ ২ ধর্মপূজ! বিধান-_পৃঃ ১১১ ও বাষনপু$৯1১৭ 



অখ্থিনীকুমারছয় 
অশ্থিদ্বয়ের জন্ম-_অদিতির গর্ভে কশ্যপের রসে বিবন্বান নামে এক পুজের 

জন্ম হয় । বিবস্বানের তিন পত্বী-_সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা । রৈবতের কন্য। রাজ্ীর 

পুত্র রেবত, প্রভার পুত্র গ্রভাত এবং ত্বষ্ঠা-নন্দিনী সংজ্ঞার পুত্র মন্থ। সংজ্ঞার অপর 

দুই যমজ পুত্রকন্তা যম ও যমুনা। বিবন্বানের তেজোময় রূপ অসহ্ হয়ে 

ওঠায় সংজ্ঞা নিজ শরীর থেকে ছায়! নামী সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করে ছায়াকে পতি- 

পুত্রের পরিচর্ধার ভার দিয়ে চলে গেলেন। ছায়ার গর্ভে সাবি, মন্থ, শনি এবং 
তপতীকে হ্র্ধদেব উৎপন্ন করলেন । নিজ পুত্রকন্যাগণের প্রতি অত্যধিক স্সেহ- 
পাঁরবশ্য প্রর্শন করতে থাকায় যম ছায়ার প্রতি দক্ষিণপাদ উত্তোলন করে তর্জন 

করেছিসেন। ছায়ার অভশাপে যমের দক্ষিণপদ্ পৃযশোণিতময় কমিকীট অধ্যুষিত 
ক্ষতে পরিণত হয়। যম পিতার নিকট ছায়ার,অভিশ।প বর্ণনা করে তিনি যে 

ন্েহময়ী গর্ভধারিণী হতে পারেন না__এসংশয় প্রকাশ করলেন। পিতার বে 

আরোগ্যলাভ করে যম কঠোর তপন্ায় মহাদেবের নিকট থেকে লোকপালত্ব, 

পিতৃগণের আ ধপত্য এব' ধর্মাধর্ষের বিচারকত্ব অর্জন করলেন । এদিকে বিবস্বান 
জ্ঞার আচরণ অবগত হয়ে ত্বষ্টার নিকটে হাজির হলেন। দেবশিশ্ী ত্বষ্টা 

জামাতার অনুমতি নিয়ে ভ্রমি যস্ত্রে বিবন্বানের দুধ তেজের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন 

করলেন। সংজ্ঞ। তখন মর্প্রদেশে বড়বারপে বিচরণ করছিলেন । হ্থ্ধদেব 

ভুলোকে উপনীত হয়ে সংজ্ঞার নিকটে অশ্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি কামার্ত 

হয়ে অস্থীঞ্খপণা সংজ্ঞার মুখে মুখ স্থাপন করলেন । হূর্ধের নাসাপুট দিয়ে রেতঃ 

নির্গত হওয়ায় অ.শ্বনীকুমারছয়ের জন্ম হয়। নাসাগ্রক্রুত রেতঃ থেকে জন্ম 

হয়েছিল বলেই অশ্বিনীকুমারছ্য় নাসত্য ও দশ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন ।+ 

ততঃ স তগবান্ গন্ব। ভূর্নোকমমরাধিপঃ | 
কাময়ামাস কামাতো মুখ এব দিবাকরঃ ॥ 

জশ্বগ্রপেণ মহত তেজসা চ সমাবৃতঃ | 

সংজ্ঞা চ মনস! ক্ষোভগময়ন্তয়া বহবল। ॥ 
নাসাপুটাভ্যামুৎস্থ্টং পরোহয়মিতিশংকয়! । 
তদ্রেতস্ততো৷ জাতাবশ্বিনাবিতি নিশ্চিতম্ ॥ 

দু জ্রতত্বাৎ সঞ্জাতৌ নাসত্যো নাসিকাগ্রতঃ ।২ 

১ মস্াপুরাণ- -১১শ অধায় ২ মৎস্/পুর!ণ- -১১।৩৪-৩৭ 
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- অনন্তর দেবাঁধিপতি ভগবান্ দিবাকর মর্তলোকে গমন করে কামার্ত হয়ে 

বিপুল তেজসমাবৃত অশ্বরূপ ধারণ করে মুখ দ্বারাই মিলন কামনা করলেন । পর- 
- পুরুষ আশংকায় সংজ্ঞা মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং ভয়বিহ্বল হয়ে নীসারন্ধনিংস্থত যেত: 

গ্রহণ করলেন। সেই রেতঃ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন অশ্বিদ্ধয়। নাসাশ্রাব 
থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাদের নাম হোল দশ্ম এবং নাপসিকাগ্রভাগ থেকে 

জন্মগ্রহণ করার জন্য তার! নাসত্য নামে পরিচিত হলেন। 

_ মাকতগ্য়পুবাণেও (১০৬-১০৮ অঃ) অনুরূপ বৃত্তান্ত বণিত হয়েছে । এখানে 

কেবল ত্বষ্টা নামের পরিবর্তে সংজ্ঞার জনকের নাঁম প্রজাপতি-বিশ্বকর্মী । বিশ্বকর্মা 

তনয়] সংজ্। বৈবস্বত মন, যম ও যমী বা! যমুনার জন্মের পৰে সর্ষের তেজ সহনে 
অক্ষম! হয়ে উত্তরকুরুতে বড়বারপে কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হয়েছিলেন । 

অগচ্ছছড়ব! তৃত্বা কুরূন্ বিপ্রোত্তরাংস্ততঃ | 
তত্র তেপে তপঃ সাধবী নিরাহার! মহামুনে ॥ 

এদিকে যমের লাঞ্ছনার পরে তপোবলে দিবাকর সংজ্ঞার তব অবগত হয়ে 

অশ্বরূপে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন । সংজ্ঞা স্র্যকে পরপুরুষ ভ্রম করে সম্মুখ- 

ভাগে অগ্রসর হলে পরম্পবের নালিকা সংযোগে স্র্ধের তেজ বড়বাতে প্রবেশ 
-কবাঁয় অশ্বিনীকুমারদঘয়ের জন্ম হয় । 

ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ | 

বড়বায়াধ তত্তেজো নাঁসিকাভ্যাং বিবন্বতঃ | 

দেবো তত্র সমৃতপন্নাবশ্থিনৌ ভিষজাং বরো । 
নাসত্য দশৌ তনয়াবশ্ববক্ত.ছিনির্গতৌ | 
মাতগুস্ স্থতাবেতাশ্বরূপধরশ্ত ছি । 

খিপ হরিবংশে প্রায় একই বুস্তান্ত কথিত হয়েছে 

ব্ড়বা বপুষ! রাজংশ্চরম্ভীমকুতোভয়াম্। 
সোহশ্বব্ূপেন ভগবাং স্তাং মুখে সমভাবয়ৎ। 

মৈথুনায় বিচেষ্টস্তী পরপুংসোপশংকয়া । 
স] তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকায়াং বিবন্বতঃ ॥ 

দেবো তশ্তামজায়েতামস্থিনৌ ভিযজাং বঝো। 
নাসত্যশ্চৈব দশ্রশ্চ স্থতো ছ্বাবস্থিনাবিতি ॥+ 

১ খিলহরিবংশ, খিলহ্র্িধংশপর্ষ-_৯।৫৩-৫৫ 
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_হে বাজন্, অস্বীরূপে নির্ভয়ে বিচরণকালে সেই ভগবান্ অশ্বরূপে তার মুখে 

মিপিত হলেন । পরপুরুষশংকায় মৈথুন নিবারণ করতে যখন তিনি চেষ্টিত হলেন 
তখন হ্থ্ষের শুক্র তার নাসিকায় নির্গলিত হোল । সেই দেবীতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ 

অশ্বিদ্ধয় জল্মালেন ৷ অশ্থিদয় নাসত্য এবং দশ্র নামে পরিচিত হলেন । 

এই উপাখ্য!নগুলির কোনটিতে অশ্থদ্বয় উভয়েই নাসত্য এবং দন্্র নামে 

পরিচিত, কোনটিতে একজনের নাম নাসত্য এবং অপরজনের নাম দম্র। কিন্ত 

্ন্দপুরাণের আবন্ত্যখেগ্ড (৫৬ অঃ) নাসত্য ও দশ্ন ছাড়াও সংজ্ঞার তৃতীয় পুত্র 
রেবস্ত । এখানে আশ্বিশীকুমারদ্বয়ের মুখ ও অশ্ব সদৃশ । 

ততোহভুন্নাসিকা যোগন্তয়োজত্র সম্কেতয়োঃ ॥ 

নাসত্যদনৌ তনয়াবশ্ববন্ধেন বিনির্গতৌ ॥ 
রেতসোহস্তে রেবস্তঃ খড়গী চমী আুত্রধুক্। 

অশ্বারূঢঃ সমুভূতস্ততো বাণধনূর্ধরঃ ॥১ 

_তাঁদের নাসিকাঁসংযোগে মিলনের ফলে নাঁসত্য ও দশ্র নামে অশ্বমুখবিশিষ্ট 

ছুই পুত্র জন্মালেন। বীর্ষেষ শেষ অংশে খড়গচর্মধাক্গী বর্মাবৃত অশ্থারঢ় ধনর্বাণহন্ত 

ব্রেবস্ত জন্মালেন। 

বিষুপুরাণে (৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়) এই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে । 

এই [কাহিনীতে সংজ্ঞা বিশ্বকর্মীর কন্যা । এখানে অশ্বিনীকুমারছয়ের জনকের পর 
বিশ্বকর্মা সু্ধের তেজ শাতন করেছিলেন । বিষুপুরাণ বলছেন-_ 

সূ্বন্ত পত্রী সংজ্ঞাভূৎ তনয় বিশ্বকর্মণঃ | 
মুচর্ধমৌ যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে ॥ 

অসহন্তী তু সা ভতু-স্তেজশ্ছায়াং যুযোঁজ বৈ। 

ভতুঃ শুশ্রুষণেহরণ্যং হবয়ঞ্চ তপসে যধো ॥ 
সংজ্ঞেয় মিত্যার্কশ্চ চ্ছায়ায়। মাত্বজত্রয়ম্। 

শনৈশ্চরং মঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনৎ। 

ছায়/সংজ। দদো৷ শাপং যমায় কুপিতা যদ] । 
ত্দান্তেয়মিতে বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমস্য়োঃ ॥ 

ততো! বিবন্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্যসং স্থিতাম্। 
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামস্াং তপসি স্থিতাম্॥ 

১ স্বনাপু$, আবন্ত্যথণ্ড_৫৬1৪ ৬ 
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বাজিরপধরঃ দোহপি তন্তাং দেবাবধাশ্থিনে)। 
জনয়ামাস রেবন্তং রেত€সাহন্তে চ ভাঙ্করঃ ॥ 

আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং হ্বস্থানং ভগবান্ রবি; । 
তেজসঃ শমনধ্ান্ত বিশ্বকর্ম। চকার হ ॥ 

বিশ্ববর্মীর কন্তা। সংজ্ঞা হ্র্যের পত্বী। মনত, যম ও যমী তাদের সন্তান। ন্বামীর 

তেজ সম্গ করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে ম্বাম'র মেবায় নিযুক্ত করে তপন্চার 

নিমিত্ত অরণ্যে গমন করলেন । ছায়াকে সংজ্ঞ| মনে করে বিবস্বান্ ছায়ার গর্ভে 
শনৈশ্চর, মন্থর এবং তপতীর জন্মদান করেন । ছায়া সংজ্ঞা কুপিতা হয়ে যখন 

যমকে অভিশাপ দিলেন তখন যম ও সুর্য উভয়েই বুঝলেন যে ইনি সংজ্ঞা! নন। 
তথন ছায়। প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করলে সূর্য ধ্যানদৃষ্টিতে জানতে পারলেন যে 

সংজ্ঞা! অশ্বীরূপে তপশ্কায় নিরত আছেন। তিনিও বাজীরপ ধারণ করে সংজ্ঞার 

গর্ভে অশিনীকুমারদ্বয়কে এবং রেতঃসেকের শেষ অংশে জাত বেবন্ত নামক পুত্র 
উৎপন্ন কবেছিলেন। ভগবান হয সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনয়ন করলেন, বিশ্বকর্মা 

তার তেজ ছিন্ন করলেন । 

ক্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও (প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্য, ১১শ অঃ) এই কাহিনী 

আছে। সংজ্ঞ| যম-যমীর জন্মের পর সূর্যের তেজ সহনে অসমর্থ! হয়ে ছায়াকে শ্বাম:র 

কাছে বেখে পিত৷ বিশ্বকর্মার গৃহে সহন্র বত্মর বাস করেছিলেন । পরে বিশ্বকর্মা 

যখন সংজ্ঞাকে পতিগৃহে গমনের উপদেশ দিলেন, তখন সংজ্ঞা উত্তরকু*তে গিয়ে 
আশশ্বনীরূপে তপশ্চায় শিমণ হলেন । পরে ছায়ার নিকট প্রকৃত তত্ব অবগত 

হয়ে স্মর্ষ বিশ্বকর্ম[র গৃহে উপনীত হলেন । বিশ্বকর্ম৷ হুর্ষের তেজ শাতন করার 

পর সুর্ধদেব অশ্বরূপে অশ্বিনী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হলেন। পরপুরুৰ ভয়ে 
অশ্বিনী মুখ ফেরালে অশ্বের নাসিকাক্ষরিত বীর্য অশ্বিনীর নাসাপথে প্রবেশ করায় 

নাসত্য, দত্র ও রেবন্থ নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। 
ততশ্চ নাপিকাযোগে তয়োস্তত্র মমেতয়োঃ | 
নাসত্যদৌ তনয়াবশ্ববক্তে- বিনির্গতৌ ॥২ 

ক্ষন্দপুরাণে বেবাখণ্ডে (৫৬ অঃ) ত্বষ্টার কনার নাম সাবিত্রী । ত্বক সাকিত্রীকে 

প্রদান কযেছিলেন সুর্ধের হাতে । 
পুরানুহর্যাং সাবিত্রীং তবষট,স্বতনয়াং দদৌ ।* 

১ বিক্ুপু$, ও অংশ_ ২২৮ ২ প্রভানখণ্ড, প্রভা সক্ষেত্রমাহাত্ম/_১১।২৪ 

৩ রেবাখণ্ড_ ৫৬১৪ 



অশ্থিণীকুমা রহ ঞ 

সাবিত্রী বড়বারূপে বিচরণকালে অশ্বরূপধারী সর্ষের আাণ গ্রহণ করে গর্ভবতী 
হওয়ায় অখ্থিনীকুমারছয়ের জন্ম হয় । 

তত্্রাগত্য প্রিয়াং ভার্ধাং বাঁড়বারূপধারিণীম্। 

দদর্শ তাং পুনঃ শ্টামাং হরিরূপধরো! হরিঃ ॥ 

নাসিকাগ্রাণ মাত্রেণ তত্র জাতৌ সৃতাবুভৌ। 
দর্শনীয়ৌ সুনৃষ্াঙ্গৌ ভিষজো তো দিবৌকসাম্ ॥১ 

অশ্বিদ্বয়ের জন্মের এই বিচিত্র কাহিনীর উৎস ধৰ্থেদেও বর্তমান £ 

্ব্টা হৃহিত্রে বহতুং কশোৌতীতীদং বিশ্বং ভুবনং নমেতি। 
যমন্ত মাতা পধুহুমানা মহো৷ জায়! বিবন্ঘতো৷ ননাশ ॥ 
অপাগৃহন্মৃতাং মর্ডেভ্যঃ কৃতী সবর্ণামদছুবিবন্বতে । 
উতাশ্থরিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাছু দ্ধ! মিথুন! শরণথাঃ ॥২ 

_ ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরগ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে 

বিশ্বসংসার আসিয়া! উপস্থিত হইল । যমের মাত্ব যখন বিবাহিতা হইলেন তখন 

মহান বিবন্বানের জায় অবর্শন হইলেন । 

সেই মৃত্যুবহিত (সরণুযুকে) মহুম্বদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার 

কুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিব্ান্কে ফ্কেওয়া হইল। তখন ছুই অস্থিকে 
গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণুয যমজ ছুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন ।৩ 

এই বিবরণে জানা যায় যে তুষ্ট স্ব'য় দুহিতা সরুণ্যুর বিবাহ দিয়েছিলেন বিবন্থান 

ৰা! সর্ষের সঙ্কে । যমের জন্ম হওয়ার পরে সরণুযু অনৃষ্ঠ হয়েছিলেন, তার সদৃশ 

'্সপর এক স্ত্রী বিবন্থানকে দেওয়া হয়েছিল। সরণুয অশ্থিদ্বনকে গর্ভে ধারণ 

করেছিলেন । এই কাহিনী পুরাণে পল্লবিত হয়েছে । 

স্বইতনয়া সরণুযু পুরাণে হয়েছেন সংজ্। বা সাবিত্রী । 

যাক্ক উক্ত খাক্ছটি সম্পর্কে লিখেছেন, তত্রেতিহাসমাচক্ষতে-_ স্বাসট্রী সরণ্যুবিবন্থত 

আদিত্যাদ যমৌ মিথুনৌ জনয়ঞ্কার, সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং বপং কৃত! 

রথপাব, স বিবন্বান্ আদিত্য অশ্রমেবরূপং কৃত্বা তামনুমত্য সম্ঘভূব, ততোহঙ্থিনো 
জজ্ঞাতে, সবর্ণায়াং মঃ ।”* 

-__(ন্তার্থ:) এখানে ইতিহাস বল! হচ্ছে_ত্বষ্টার নন্দিনী সরগ্যু আদিত্য 

১ রেবাখণ্ড---৫৬1৪৮-৪৯ ২" ধর্েদ--১০1১৭।১-২ ৩ জনুযাদ--রমেশচন্র দত্ত 

৪ নিরুন্ত--১২।১০।৪ 

২৫ 



৩৮৬ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

থেকে যমজ মিধুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্তা -যম ও যমী প্রসব করেছিলেন, "তিনি 

নিজের মত অন্ত একজনকে প্রতিনিধি করে অশ্বরপ ধারণ করে পলায়ন করলেন। 

সেই বিবস্বান্ আদিত্য অস্বরূপ ধারণ করে তাঁকে অনুসরণ করে তার লক্ষে মিলিত 
হলেন। তারপর সরথুু থেকে অশ্বিদবয় জন্মগ্রহণ করলেন, তৎসদৃশ] নারীতে মন্থ 
জন্মগ্রহণ করলেন । 

বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনী ব্্তমান : 
সুষ্বী ভতুঃ পরোক্ষস্ত সরণ্যু সদৃশীং স্রিয়ম্। 
নিক্ষিপ্য মিথুনং তশ্যামশ্বা ভূত্বাপচক্রমে ॥ 
অবিজ্ঞানাদ্বিবন্থাংস্ত তশ্টামজনয়ন্মন্থম্। 

বাজধিরভবৎ সোহপি বিবন্বানিব তেজসা! ॥ 

স বিজ্ঞায় ত্বপক্রান্ত।ং সরণুযুমন্বরূপিণীম্। 

বাসী, প্রতি জগামাস্ত বাজী-তূত্বাশ্বলক্ষণঃ ॥ 
সরণ্যুশ্চ বিবস্বন্তং বিদ্বিত্বা হয়রূপিণম্ । 

মৈথুনায়োপচক্রাম তাঞ্চ তত্রাররোহ সঃ ॥ 
'ততন্তয়োত্ত বেগেন শুক্র তদপতস্ভুবি । 

উপীজিত্রচ্চ সা' ত্বশ্ব! তচ্ছুক্রং গর্ভকাম্যয়া ॥ 
আত্্রাতমা জাচ্ছুক্রাত্ত, কুমার সংবভূবতুঃ ॥ 
নাঁসত্যশ্চৈব দশ্রশ্চ যৌ খ্যাতাবশ্থিনাবিতি ॥$ 

_-তর্তার অগোচরে নিজের অনুরূপ স্ত্রী স্থ্ী করে তার উপরে মিথুন-এর 

(পুত্র-কন্তা-ঘম-যমী) ভার দিয়ে অশ্ব হয়ে সরণুয (বিচরণ করতে লাগলেন। 

বিবন্বান্ অজ্জতাবশতঃ সেই রমণীতে মন্ুর জন্ম দিলেন, তিনিও হলেন হুর্ধের মত 

তেঞস্বী রাজধি। তিনি (ছূর্ধ) পলায়মান! অশ্বরূপিণী ত্ব্নন্দিনী সরণুযুকে চিনতে 
পেরে অস্বারুৃতি ধারণ করে শীঘ্রই তীর পশ্চাৎ গমন করলেন। সরু বাজি- 

রূপধারী বিবস্বানকে চিনতে পেরে মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন, হৃর্যও তাতে আরোহণ 

করলেন। বেগবণতঃ শুক্র ভূমিতে পতিত হোল । অশ্ব! গর্ভকামনায় সেই শুক্র 

আস্রাণ করলেন। আত্রাণমাত্রেই শুক্র থেকে অশ্থিন্ নামে খ্যাত নাসত্য এবং 

হত -কুমারছয় জন্মগ্রহণ করলেন। 

অধ্িয়ের স্বরূপ _খখেদের পূর্বোদ্ধত মন্ত্র ছুটির (১০।১৭।১-২) ব্যাথ্য 
প্লুলঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দর রান লিখেছেন) “এক দক্ষিণায়ন দিনের ঘটন1 অবলম্বন 



অশ্গিনীকুমারছয় ৩৮৭ 

করিয়া! এই উপাখ্যান রচিত হুইয়াছিল। সেদিন হুর্যোদয় €টায়, লুর্যান্ত ৭টায়, 
বা চিত্রা নক্ষত্র। বিবন্বান দক্ষিণায়ন দিনের প্রত্যক্ষ হুর্ঘ। সরণুযু চপ 
তুল্য এক অপ্সরা, এত হ্বন্দরী যে তাহার বিবাহকালে বিশ্বতুবন দেখিতে: 
আসিয়াছিল। লরণুযু 'আপ্যা যোষা'। ভোর ৪টার সময়ে চিত্রার উস 
হুইয়াছিল। সে সময়ে ঘম ও যমী নামক ছুই নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। চি্জায় 
উদয়ের পরেই শরণ্যুষ প্রকাশ হুইয়াছিল। এই কারণে সরধুয ত্বষ্টার কন্তা। 
ক্ষণমাআ থাকিয়াই অনৃশ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে হুর্যোদয় হইল। সেদিন স্তর্বান্তের পরে 
পশ্চিম আকাশে আর এক অঙ্গার দেখা গিয়াছিল। সেটি সরণ্যুব তুল্যাবর্ণা 
এই হেতু নাম সবর্ণা। স্্ধান্তের এক ঘণ্ট| পরে পূর্বাকাশে অশ্বিস্থয়ের উয় হইল। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে সেদিন ভোর বেলায় চিত্রার উদয় এবং সন্ধ্যাবেলায় 
অশ্বিদ্বয়ের উদয় হইয়াছিল।”১ 

'আচাধ কায়ের মতে অশ্বিদ্বয় নক্ষত্রবিশেষ। গ্রহ ব! নক্ষত্ররূপী অশ্থিহয়ের সঙ্গে 

দেববৈদ্য অশ্থিনীকুমারদ্ধয় অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন । অশ্বিহয়ের উদ্দেশ্তে আশ্বিন 
শস্ত্া বা যজ্ঞ অনুষ্িত হয়। 

“আশ্ষিনানগ্রান্ গৃহীতাহম্জাবরোহশ্থিনৌ বৈ দেবানামন্ূজাববৌ পশ্ৈবাগ্রং 
পর্ধ্যেতামশ্থি নাবেতন্ত দেবতা! য আন্জাবরস্তাবেবৈনমগ্রং পরিণয়ত:** ।”২ 

_অগ্রে আশ্বিন শস্ত্র (অশ্থিছয়ের জন্য যজ্ঞনুষ্ঠান) গ্রহণ করবে। অশ্বিতবম্ 
দেবগণের অন্থজ এবং অবর (হীন, অন্তজ)। এরা দেবগণের পশ্চাত্বর্তা 
হওয়া! সত্বেও অগ্রে অর্চন কর, অশ্বিদ্বধয় এই যজ্ঞের দেবতা । ধারা অনুজ 

এবং অবর তাদেরই অগ্রে গ্রহণ করবে । 

এই ষম্রে অবশ্য অশ্বিদ্বয়ের শ্বরূপ বোঝা যায় না। দেব সমাজে এই ছুই 
দেবতার স্থানটিই মাত্র বোঝা! যায়। 

কিন্তু বৈদিক মন্ত্রে বর্ণিত অশ্িদ্য় নক্ষত্র নন। তাঁদের অন্ত *বিশেষ পরিচয় 
'আছে। অস্থি শবের অর্থ প্রদংগে যাক্ক বলেছেন, “অস্থিনৌ যয্ধাকংবাতে সর্বং 
রসেনান্তে৷ জ্যোতিযান্তঃ ৷ অশ্বৈবশ্বিনাবিত্যোর্ণবাভঃ।৮০ -_বিশেষভাবে পর্ব- 
জগৎ ব্যাপ্ত করেন বলেই 'অশ্বি' নাম -একজন পবিব্যাপ্ত করেন রসের ছারা, 

অন্তজন পরিব্যাপ্ত করেন জ্যোতির দ্বারা । আচার্য উুর্নবাত মনে করেন অশ্ের 

নিমিস্তই অশ্বি নাম। 

১ বেদের দেবত| ও কৃরিকাল, পৃঃ--১২৩ ২ কৃফ বনুঃ--11থ1+ ৩ নিরু্ত--১২১৬ 



৬৮৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

: অস্থিঘয়ের স্বরূপ আলোচনায় নিরুক্তকার বলছেন, “তৎ কাবাঙ্থিনৌ ভাঁবা- 
গৃথিবীত্যেকে, অহোবাআবিত্যেকে, স্র্ধাচন্দ্রমসাবিত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতাবি- 
ভ্যৈতিহাসিকাঃ।”১-__তাহলে অশ্ব কে? কেউ কেউ বলেন গ্ভাবাপৃথিবী 

( আকাশ ও পৃথিবী )১ কেউ বলেন ধিন ও রাক্রি, কেউ বলেন চন্দ্র ও সূর্য, 

এঁতিহানিকরা বলেন পুণ্যকর্ম৷ ছুইজন রাজ] । 

নিরুক্তকারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ডঃ অমবেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “ব্যাধ্যার্থক 

অশ, ধাতু হইতে অশ্বিন্ শবের নিম্পত্তি-_(১) ঘ্যলোক জ্যোতির ত্বারা এবং 
অস্তরিক্ষলোক অক্নরূপ রসের দ্বারা পৃথিবীলোককে পরিব্যাঞ্ত করে, (২) দিবস 

জ্যোতির ছার এবং রাত্রি অবস্তায় রস অর্থাৎ শিশির বা হিমের ছার! পরিব্যাঞ্ত 
করে, (৩) ৃূর্য জ্যোতির ছ্বাব্। এবং চন্দ্র আহলাদাখ্য রসের দ্বারা পৰিব্যাঞ্ত 
কবে", (৮২ 

যান্ষের মতে সম্ভবতঃ অশ্বিদ্বয় দিন ও রাজ্রিকেই বোঝায় ৷ যাস্ক অশ্বিঘয়ের 

কাল সম্পর্কে লিখেছেন, “তয়োঃ কাল উধ্বমর্ধবাত্রাৎ প্রকাশীভবাস্যানু বিউস্তমন্ু 

তমোভাগে। হি মধ্যমঃ জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ |৮৩ 

_-অশ্থিদ্বয়ের কাল অর্ধবাত্রির পর প্রকাশীভাবের অর্থাৎ জ্যোতির অন্ধকারে 

অন্থপ্রবেশের পর ; তমোভাগেই মধ্যম জ্যোতির্ভাগ আদিত্য । 
অমরেশ্বর ঠাকুর যাক্ষের ব্যক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে পিখেছেন, “'অশ্বিদ্য় 

অহোরাত্র__এই পক্ষই আচার্য যাস্কের অভিমত বলিয়া মনে হয়। অহোরাত্র 

বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে- কিন্তু অর্ধরাত্রের পরে সুর্যোদয়েঞ্ 

পূর্ব পর্যন্ত যে কাল তাহা। ইহা! অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ,_ অন্ধকার 
অন্প্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে । জ্যোতি অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে । 

প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম অর্থাৎ মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতি- 
ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ। মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ 
ক্গীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বধিত হইতে থাকে-_অবশেষে 

দিবারাত্রির সদ্ধিকালে (অতি প্রত্যুষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, 
আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে। মধ্যম এবং উত্তম (অন্ধকারভাগ এবং 

জ্েযাতির্ভীগ)-_-ইহারাই অর্থাৎ ইহার্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্থিশব্ববাচ্য 1”: 

১ নিরুক্ত--১২১1৪ ২ নিরুক্ত (ক.বি-)__পৃঃ ১২৬২ ৩ পিরুক্ত--১২1১।৫ 

৪ নিরুত' (ক বি) পৃ ১২৬২ 



অশ্থিনীকুমারছয় ৬৮৯ 

বৃহদ্দেবতার মতে অস্িগ্বপ্ন সর্বকে আশ্রয় করে বিরাজ .করেন,__ তীয় কূর্ধের 
গণদেবতার মধ্যে মুখ্য । 

যঃ পরস্ত গণঃ সৌর্ো সুস্থানস্তং নিবোধত। 
তশ্য মুখ্যতরো দেবাবস্থিনৌ হূরধমাত্রিতাঃ॥ 

যাক্কর মতানুসারে অশ্থিন্বয় হূর্ষেরই প্রকারভেদ অথবা অবস্বাবিশেষ । বৃহ- 

দেবতার মতও প্রায় অন্থরূপ। বৃহদ্দেবত৷ দুই অশ্বিনীকুমারের পৃথক পৃথক 

নামোল্লেখ করেছেন ) একজনের নাম দন্র আর একজনের নাম নাসত্য । 
নাসত্যশ্চৈব দশ্রশ্চ যো স্থৃতাবশ্বিনাবিতি ।২ 

মহাভারতেও তাই_ 
নাসত্যশ্চাপি দ্রশ্চ শ্বতৌ দাবশ্রিনাবপি । 
মা্তগুস্তাত্মজাবেতৌ সংজ্ঞানাসারিনির্গতৌ |. 

-_নাঁসত্যও দ্র নামে দুই অশ্বিদেবতা সংজ্ঞার নাসিকা থেকে জাত মা্ডগ্ডের 

পুত্র। 
অশ্িদ্বয়ের স্বরূপ সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বন্ধ পণ্তডিতই আলোচনা করেছেন । 

ই ৪৯:00 0119-এর মতে অশ্বিদ্বয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায় সন্ধ্যা । ৫0199600191 

মনে কষেন যে, অশ্ষিস্থয় খভূগণের মত খ্যাতনামা! মানব সন্তান ছিলেন। পরে 

তারা দেবতারূপে অচিত হন এবং অর্ধরাত্রির পরের মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার 
রূপে তীর! পুজিত হয়েছেন । 41179 62510810100. 11000 081000989 6০ 118৮৮, 
180 6109 1106911001081106 01 006৮ 0:000095  61086 1029910881016 

8091165, 60098892 0৩ 610, 11606 ০01 61689 0616198,% ৫ 

যাস্কও এঁতিহাসিকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন যে আর্দিতে অক্বিদ্বয় ছুই 

পুন্যকর্মা রাজ! ছিলেন। কিন্তু এ মতের সমর্থনযোগ্য কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। 

কিন্ত অনেক পণ্ডিতই অশ্বিয়কে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা অথবা সন্ধ্যাকালের 
আলে ও অন্ধকাররূপে ব্যাখ্যা করেছেন । কারে৷ মতে এরা প্রভাত ও সন্ধ্যা- 

কালের উজ্জ্বল তারকা । গ্রীকৃ যুগ্মর্দেবতা 1010380081 _হীরা! 088০৮ এবং 

০০11 নামে খ্যাত, তাদের সঙ্গে অক্িতবয়ের সাদুশ্ঠ অন্থভব করেছেন কেউ কেউ । 

১ বৃহদ্দেবতা--২৭-৮ ২ বুহদেবত1--৭1৬ ৩ মহাভারত, অনুশাননপর্ব--১৫1১৭ 

৪ 02181 8170 0320৮) 91 2.5116891) (01882)--0886 229 

« 102, 0391415600016625 ০৮৩ ০75 20125 98109106655 5০], ৬ 01884) 

»৮9865 252 



৬৯১ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

8109677 801301879 10859 58:200815 62071517260 80600 &৪ 60৪ 

0001017)£ 800 95901178 6111£08, 606 900 500 6158 2300129 6006 

000021778 800 8590106 ৪65:৪১ 605 6০ ৪6০৪১ 689 6০ ৪61৪ ০৫ 

3920951.00065 90119810000. 60 605 (07990 10198100) 088601 

5770. £01105) 8105 8008 01 1968%560 ০0::7605, 10206106758 01 17061608 

(কুর্যা), 808 6০0 8106 ৪0008 01 0০0১ 17) 1,96610 17056001085, আ1)0 90108 

1101708 ০00. 60061 96998 60 ০০ 6108 08021)66 01 6206 9010,৮১ 

গা) 18 8180 6159 020$0101 01 51187615908 9৪ ৪11) 8৪ ০0 

8100801098১ সা1)0 001081099 75101%]5 61286 6206 11089108781019 6108 

15058806 6109 চ110-1181069 ০0: 61118106 109101:5 0910) 1)511-0518 0911 

11806, ৪০0 61886 0105 01 60600 90010. 79 9100160 01 &1006 85 6198 ৪০0 

0৫ 705808, 61610118176 989.৮ ২ 
+/01090878, 10110517086 1181010178006 9100 73011908610) 106119569 

81089 609 08605] 108898 ০01 £9517)9১ 170099 105 6106 20007701706 ৪6817 

60086 81708 659 0015 25010108 1188 1098106 2:9১ ৫৪ 0 800. 800. ৩ 

“ভা9১৪: 1৪ &180 ০1 0080100) 61:98 ৪7108 7670986706 ট৮৮০ ৪651৪, 
6206 ঠদ]0, 901086911861017 01 603 (36001101.+ 

0১:01, 1180000911-ও মনে করেন যে অশ্বিত্বয় সন্ধ্যা ও প্রভাত তারকা-_- 

*[009 ৪ স1112106 506. 090010108 ৪65 61590589900 1008 1001981019.% € 

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত থেকে মোটামুটি ধারণ! হয় যে অনেকেই অস্থিদ্বয়কে 

সুর্যকিরণ বা! সর্ষের দুইটি বিশেষরূপ বলে গ্রহণ করেছেন ; যদিও স্পষ্টভাবে তাঁরা 
একথা বলেন নি। অশ্বিদ্বয় বাত্রিশেষের অন্ধকার ও আলোকের মিশ্রিতরূপ 

হলেও সূর্য বা হুর্যালোকের একটি (অথবা ছুটি) বিশেষ অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই 
নন। উভয় সন্ধ্যাকেই যদি অশ্বিদ্বয়ের মূল তন্বরূপে গ্রহণ করি তাহলেও এ 
একই কথা । মহাপ্রাজ্ঞ রমেশচন্ত্র দত্ত অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে লিখেছেন, উধার পূর্বে 

মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদ্দি যমজ দেব বলিয়! উপাসিত হইলেন, তবে 
তাহাদিগকে অশ্বী নাম দেওয়া হইল কেন? এটি একটি বৈদিক উপমামাজ। 

সুর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোক বা বশ্মিসমূহকে 

খথেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং হুর্ঘ ও উষাকে অশ্বযুক্ত 

১108, 5. তি, 0059666106৩--5 5315 5616০659258 (0. 00.) ৬০1, [১ 9985 493. 

হ ০৫০ 115 0০০1০৫৩--1 ৪০৭০1109886 53 ৩ তদেব ৪ তদেষ 

£ তদেব--পৃঃ ৫৪ 



অশ্বিনীকুমারদ্ধয় ৩৯১ 

বলিয়। সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্থিন্ শব্দেবও সেই* অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ 
আলোকঘুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপম| ও অর্থ ভুলিয়া গেল এবং 
একটি উপাখ্যান হ্ হইল যে স্থর্ধ উষা! এবং অশ্ব অশ্থিনীরপ ধারণ করিয়াছিলেন 
এবং অখ্থিদ্য় তাঁহাদিগেরই পুত্র। এইরূপে বেদের অস্থি (আলোক ও ছায়াধুক্ত 
উধার পূর্বসময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন ।”১ 

মনীষী রমেশচন্দ্র অশ্বিতত্ব উদ্ঘাটনে সম্পূর্ণতঃ না হলেও অনেকাংশে সফল 

হয়েছেন । 

অশ্থিত্য়ের জননী সরণখ্য। সরণঘ্য শব্ধের অর্থ যিনি গমন করেন অর্থাৎ 

গতিশীলা--“সরণখ্ঃ সরণাৎ্।২, যাক্কের বক্তব্য বিশদ করে অমবেশ্বর ঠাকুর 
লিখেছেন, “উধঃপ্রভা যখন স্থ্ষের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়। স্র্ধের সহিত 
অবিভক্ত ভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম সরণধ্য। সরণ্যু সুর্যসহচারিণী 

উধঃপ্রভা ) বৃষাকপায়ীর পরবতিনী; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণখ্য।*” 
রমেশচন্দ্র লিখেছেন, *বিবস্বান্ অর্থ স্ূর্ম এবং সরা উষা।”" অশ্বিদ্বয়ের নামকরণ 
সম্পর্কে 81550001197-ও পূর্বরূ্প মন্তব্য করেছেন 4109 18£9002 ০1 9815055 

৪07 ৬1589586 8980001108 609 (0:00 01 10058989 1708, 108 1008806 811001)15 

৪৩ 80 63018056100 01 6009 09,008 01 61581 0171101790১ 6178 48108. ৫ 

বেদে অশ্বিদ্বয়ের রূপ ও গুণের যে বিবরণ নান স্থানে প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলি 

পর্যালোচনা করলে এই দেবন্রাতৃদয়ের শ্বরূপ প্রতিভাত হয়ে উঠবে । এই উদ্দেস্তে 

তাদের বপগ্ুণের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করছি । অশ্বিদেবতাদের।গাত্রবর্ণ শুত্র বা 

উদ্দ্বল-_ 

আ. শুভ্রা! যাতমশ্থিনা :"। * 

তারা তেজোময়, হ্বকীয় তেজের দ্বারা মিত্র ও বরণের সঙ্গে যজমানকে বক্ষ 

করেন-_ 

উত নে! দেবাবশ্বিন! শুভম্পতী ধামভিখিত্রাবরূণা উর্ষ্যতামূ।" 
--কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই ছুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ 

তেজের দ্বার! আমার্দিগকে রক্ষা করুন ॥” 

'১ খথেদের বঙ্গানুবাদ--১ব, পৃঃ ৭ ২ নিরুক্ত-_-১২।৯।৭ ৩ নিরুক্ত কে বি.) পৃঃ ১২৮৯ 

৪ খশখেদের বঙ্গানুযাদ__১ম, পৃং ৮ 
৫ 8০86206 ৪150 19908885 (1882) ৮১1. [1 2085 530 ৬ খাখেদ--৭৬১।৮ 

৭ খার্েদ--১০1৯৩৬ ৮ অনুবাদ-_রমেশচজ দত্ত 



৩৯২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

অশ্বিঘয়ের শরীর হিরম্ময়। তাদের রথ সুর্ধের মত উজ্জল £ 
আনূনং যাতমশ্থিনা রথেন হূর্যত্বচ। | 

ভূজী হিরণ্যপেশসা কবী গম্ভীরচেতসা ॥ 

_ হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরগ্ায় শরীর বিশিষ্ট, কৰি ও গম্ভীর চিত, 
তোমর! সুর্যের গ্যায় উজ্জল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর ।২ 

অশ্থিদের রথ স্ুবর্ণময়ঃ দত্র। হিরণ্যবর্তনী ৩ 

হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপযাতং ।* 
--হে নাসত্যদ্ধয় ! তোমরা অনেক হইয়া! থাক, তোমরা হিরগ্ময় বথে করিয়। 

এই যজ্জে আগমন কর।« 

হিরণ্যয়েন রথেন দ্রবৎপানিভিরশ্বৈঃ ধীজবন] নাসত্যা |৬ 
-হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যনয় ! ক্ষিপ্রপদযুক্ত অশ্ববিশিষ্ট হিরন্ময় 

বথে আরোহণ করতঃ অগমন কর।? 

আ. নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্য। হিবণ্যয়েন স্থবৃতা৷ রথেন।প 

--তোমরা ছ্যলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিয়া রথে আমাদের 
অভিমুখে আগমন কর ।৯ 

এই দেবছয়ের রথের নেমিও হিরগ্ময় _- 

হিরণ্যয়। বাং পবয়ঃ ।১ ৭ 

শুধু কি পবি বা নেমি ? বথচক্র ও চক্রের প্রতিটি অংশই হিরগায়_- 

হিরণ্যয়ী বাং বভিরীষ। অক্ষে। হিরণ্যয়ঃ | 

উভা চক্রা হিরণ্যয়া |১১ 

হে অশ্বিবয়! তোমাদের আলম্ভনীয় রথের ইষ! হিরণায়। অক্ষ হিরিপ্ময়, 

উভয় চক্রই হিরগুয় ।১২ 

এদের রথের বল্গাও হিরগ্ময়-_হিরণ্যাতীশ্তঃ |১৩ অশ্বিঘ্য়ের রথে যে অশ্ব 
সংযোজিত হয় তাহদর পক্ষ হিরণ্যবর্ণ ঃ 

হংসানো যে বাং মধুমন্তে। অশ্িধো হিরণ্যপর্ণা উহব উষবুধঃ |১* 

১ খখেদ--৮৮২ ২ অন্গবাদ--তদেব ৩ খধখেদ--৮1৮।১ 5 খধখেদ--”88818 

« অন্থবাদ-__-তদেব ৬ খরেদ-_৮1৫।৩৫ ৭ অনুযাদ--তদেব ৮ এ -৮51981৫ 

» এর ১০ এ ১১৮০১ ১১ খখেদ--৮২২।৫ 

১২ জঅনুরাদ-_ রামশচছা দত্ত ১৩ ধাথেছ--৮২২।৫ ১৪ তদেব---৪816818 



অশ্দিনীকুমানয়* ৩৬৩ 

- তোমাদের শীস্রগামী মাধুরধযুক্ত প্রোহরহিত হিরণ্যপক্ষ বিশিষ্ট বহনশীল 

উধাকালে জাগরণকারী ঘে অশ্ব আছে***।১ 

লক্ষণীয় এই যে অশ্থিয়ের অশ্বকে হংস বল! হয়েছে৷ হুংস শবের অর্থ সুর্ঘ । 

এই অস্থ উবাকালে জাগরিত হয় । 

অশ্বিছয়ের রথ উদীয়মান হৃর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়__ 
ং বাং বথং বয়মগ্া৷ হুবেম পৃথুজয়মশ্থিনা সংগতিং গোঃ। 

যঃ স্র্ধং বহতি'** ॥২ 

- হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের হবি প্রদান করি । তোমাদের বথ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত 

করে হুর্যের সঙ্গে মিলিত হয়, যে বথ স্্যকে বহন করে"** । 

এই বথে চড়েই অশ্বিছয ক্ষণকালের মধ্যে ভ্রিলোক পরিক্রমণ করে । 

প্রবাম বোচমশ্থিনা ধিয়ং বা রথঃ হ্বশ্বো অজরো যে অস্তি । 
ঘেন সছ্ঃ পরিরজাংসি যাথো হবিয্মন্তা তরণিং ভোজমচ্ছ ॥* 

__হে অশ্বিদ্য় ! আমরা যজ্ঞ করিয়া তোমাঁদৈর স্বতি করি। তোমাদিগের 
সুন্দর অশ্বযুক্ত নিত্যতরূণ যে রথ আছে এবং ৫ে বথ ছার! তোমনা! ক্ষণমান্রে 
লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সেই রথে করিয়া! হুব্যযুক্ত শীগ্র অতিবাহী এবং 
ভোগপ্রদ (এই যজ্ঞে) আগামন কর ।৪ 

হুর্ষের ন্যায় অশ্বিদধয়ের অশ্বগণও অরুষ বা দীপ্তিশালী। দীপ্তি প্রকাশ করতে 
করতেই তাবা পক্ষীর মত অস্তরীক্ষ ভ্রমণ করে £ 

বয়ো৷ অরুষা সঃ পরিগান্।« 

হুর্য বা ইন্দ্রের মত অশ্িচ্থয়ের অশ্ব (রশ্মি) সপ্তসংখ্যক £ 
অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োহ্ধবরশ্রিয়ো৷ বহস্ত সবনে ছুপ।১ 

-_ হে অশ্বিত্বয়, যজ্ঞ মেবিত তোমার সপ্ত অশ্ব ভ্রিসবনাত্মক যজ্জে তোমাদের 
বহন করুক। 

অশ্বিদ্ধয়ের রখ একদিনে গ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ করে ঃ 

রথে! হু বামৃতজ! অগ্রিজুতঃ পরি গ্যাবাপৃথিবী ঘাতি সন্ঃ |: 

--তোমাদের সত্য (যজ্ঞ) থেকে জাত জলনিধিক্ত (মেঘহ্জনকারী) রথ 

একদিনে গ্াবাপৃথিবী পরিক্রমণ করে। 

১ অনুযাদ--তদেব ২ খখেদ--81881১ ৩ ধথেদ--818৫1৭ ৪ জনুবাদ--তদেৰ 

& থগ্গেষ--818৩৬ ৬ তথেদ-__-১1৪৭।৮ ৭ খখেদ- ৩৫৮৮ 

শট 



৩৯৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

এদের বুথ আকাশ পরিক্রম। করে £ 
অরিষ্টনেমিং পরিগ্ঠামিয়ানং | 

সেই রথে আছে সহন্র কেতু বা সহম্ত্র কিরণ ।$ এই রথ সহন্র প্রকার রূপময় £ 
অতঃ সহন্্র নিণিজা! রথেন যাতমশ্থিনা ।৩ 

--সেইস্থান থেকে সহম্্রূপবিশিষ্ট রথে তোমরা আগমন কর । 

অশ্বিদের এই অত্যাশ্চর্য রথের তিনটি চক্র £ 

ত্রয়ঃ পবয়েো৷ মধুবাহনে রথে-** | 
ক্রিষ্টং বুথং.., [নত 

ত্রিবংধুরেণ ত্রিবৃতা বথেন ত্রিচক্রেণ সবৃতা যাতমর্বাক্।* 

- তোমাদের ত্রিবন্ধুব, ত্রিবৃত, ত্রিক্র ও শোভনগতিসম্পন্ন রথে আমারে 

অভিমুখে আগমন কর। 

অশ্থিদেবদ্য়ের তিনটি বরথচক্রের মধ্যে একটি চক্র অত্যন্ত গোপনীয়,_-যেমন 

সুর্যের তিনপাদের মধ্যে একটি পদ গুপ্ত _সর্বজনের জ্ঞানের অতীত । 
সায়নাচার্ষে মতে এই খকে *ত্রিবৃত শব্দের অর্থ ত্রিলোকে বর্তমান । 

অশ্বি্বয়ের বুথচক্রের মধ্যে একটি চক্র সূর্যকে প্রদীপ্ত করে, অপর একটি চক্র; 

কালনিরূপণ করে ভূবন পরিভ্রণ করে__ | 
ইরমান্দ্বপুষে বপুশ্চক্রৎ রস) যেমধুঃ | 
পর্যন্তা। নাহুষ! যুগ! মহু। বজাংসি দীয়থঃ ॥? 

হে অশ্বিদ্ধয়! তোমরা সর্ষের মৃতি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগের 
রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত কবিয়াছ, অন্ত চক্র দ্বারা নিজ তেজ: 
প্রভাবে মন্ষ্যগণের কাল (নিরূপিত করিবার নিমিত্ত) ভূবনসকল পরিভ্রমণ কর।” 

অশ্থিদ্বয়ের এই যে রথ, তা সুর্য বা ইন্দ্রের রথের থেকে ভিন্ন নয়। তাদের 

রথের বৈশিষ্ট্যগুলি হূর্য বা ইন্দ্রের রথের সমতুল্য । ব্রিদ্থানে (ছুই দিগন্তে ও 
সধ্যাকাশে) হুর্ধের অবস্থান হেতুই অশ্বিহয়ের রথ ত্রিবৃত বা ত্রিচক্র | অথবা কাল 
নিরূপণকারী রথচক্র ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিহিত। 

একটি থকে অশ্বিতয়ের রথ কূর্ধত্বক নিমিত : 
তেন নাসত্যা গতং রথেন স্থ্বত্বচা |» 

১ খাখেদ -.১।১৮০।১, ২ খখেদ--১।১২০।১ ৩ ধাথেধ--:৮1৮৮1১১, ১৬ 

৪ এ ১1৩৪২ ৫ এ --১1৩৪1৫ ৬ এ ১১১৮২ 
৭ ও _-81৭৩1৩ ৮ অনুবাদ--রমেশচত্্রদত্ত » এ --১1১৪৭1৭ 



অশ্বিনীকুমারদ্য় ৩৯৬: 

খক্টির ব্যাখ্যায় লায়ন বলেছেন, “হুর্যত্রচা কুর্ধসংবৃতেন হুরধরশ্থিসদূশেন বা. 
তেন প্রসিদ্ধেন রখেন আগতম্ আগচ্ছতম্।” 

ঙ্ু্য মেগুলের) দ্বারা আবৃত অথবা! হূর্যরশ্মিসদৃশ প্রসিদ্ধ রথে নাসত্যদ্বয় এখানে 
এস। 
অস্থিঘয় যে উদ্য়কালের পূর্ববর্তী অবস্থার সূর্ঘ তা প্রতিভাত হয় খখেদের মন্ত্র 

থেকেই । 

যুবোরুষ। অন্কুশ্রিয়ং পরিজ. মনোরুপাচরৎ্ | 

_ছে অশ্ষিদবয়] তোমরা চতুর্দিকবিচাবী ; তোমাদিগের শোভা অনুসরণ - 
করিয়া উষ! আগমন করুন ।২ 

একটি থকে অশ্বিদ্বয় রথারোহণে হুর্যকিরণের সঙ্গে আগমন করেন । 

অতো রথেন স্বৃত্বেন আ গতং সাকং হুর্যস্ত রশ্মিভিঃ ।* 
__স্ুর্ধোদয়কালে কুর্ধরশ্মির সহিত নিজ হ্নিশিত রথে আমাদিগের নিকট 

আইস।' ৃ 
অশ্বিয়ের আবির্ভাবকাল প্রত্যুষ,__যখন অর্ধকার বিলুপ্ত হয়ে আলোকের 

প্রকাশ ঘটছে । খধি বলেছেন, 

কৃষ্ণ যদ গোম্বরুণীষু সীদদ্দিবো! নপাতাশ্বিন! হবে বাং ।* 
_-যখন কষ্কবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশিয়া গেল (অর্থাৎ 

বখন ক্বাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়। প্রাতঃকালের রূক্তিমাভা দৃ্ট হইল) তখন হে. 

ছ্যলোকের পৌত্র অখ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি ।* 
উষালগ্নে অশ্বিতবয়ের আবির্ভাব কাল। উধা অশ্বিদ্বয়কে জাগ্রত করে, উ 

যখন দীপ্তি পেতে থাকে তখন অস্বিঘ্য় যজ্জে আগমন করেন । খধি উধ্াকে জন্গু- 
রোধ করছেন,_হে উধা, তুমি অশ্বিবয়কে জাগ্রত কর _প্রবোৌধয়োষা অশ্বিন। |" 

--হে নরতুল্য দ্য (অশ্িদ্বয়), মনোরথগতি বহু অল্পসম্পন্ন রথে তোমরা 

উষার সঙ্গে মিলিত হও । 

১ কখের--১1৪৬।১৪ ২ অনুবাদ- তদেৰ ৩ খগখ্েদ--১1৪৭।৭ 

৪ অনুবাদ-তদেব ৫ ধাথেদ---১০1৬১1৪ ৬ অন্ুবাদ-রমেশচজ দত 

৭ খাখেদ--৮১1১৭ ৮ এ ৮৫২ 



উড হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

আ. বাং বথমবমন্তাং বৃ[ষ্টো হুয়ায়বো বৃষণো বর্তযন্ত। 
স্যাম গভন্তি ঘ্বতযুগ.ভিরশ্বৈরঙ্থিন! বন্মস্তং বছেথাম্ ॥+ 

__এই আসম্ন প্রাত:কালে তোমাদের রথে স্থখে যোজিত অভীষ্টবর্যা অশ্বগণ 
তোমাদিগকে আনয়ন করুক । হে অশ্বিদ্বয়! সুখকর রশ্মি বিশিষ্ট ধনযুক্ত বখকে 
তোমর! উদকগ্রদ অশ্ববার! বাহিত কর ।২ 

অশ্বিদ্বয়ের রথ যখন আকাশে আবিভূ্তি হয়, তখনই উষার আবির্ভাব ঘটে। 
আ তেন ঘতেং মনসে! জবীয়লা রথং যং বাম্মভবশ্চক্রুরশ্বিন। | 

য্ত যোগে ছুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ॥৩ 

- হে অশ্বিয়! খভুনামক দেবতারা তোমাদের যে রথ প্রস্তত করিয়! 

দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা৷ আবিভূর্ত হয়েন, 
হইতে অতি স্থন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও মমধিক 
বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্বক তোমরা! আগমন কর।ঃ 

দিবসের প্রারস্তেই অশ্ষিদ্ধয় জন্মগ্রহণ করেন : 
বপুংসি জাতা৷ মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ধ এতা! ।« 

-_অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত 
হইতেছে ।5 

সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তাকীলিই উষাকাল-_যে সময়ে আলো-আধারের লীলা 
প্রত্যক্ষীভূত। সেই সময়েই আশ্বিদ্ধয়ের আবির্ভাব। অশ্বিদ্ব় দেবতাদের 
ভিষক্, তীঁরা দেবতার জন্য উষধ নির্মাণ করেন । 

হুর্য ও অগ্নি অভিন্নতাহেতু মর্ভলোকের অগ্নি ও চ্যুলোকের স্ছর্ধঘ দুই 
ভ্রাতারপে উপস্থাপিত হয়েছেন। অস্থিন্বয়ের অগ্িম্বরপত্বও খখেদে অস্পষ্ট নয়। 

তাদের রথ উধার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপে যজ্জগৃহে প্রবেশ করে। 

যছুযষো যাসি ভাঙ্ছন। সং হুর্ষেণ রোচসে। 
আ. হায়মস্থিনো৷ বো বতিষ্াতি নৃপায্ম্ ॥' 

হে উষা! যখন তুমি দীপ্তির মহিত গমন কর, তখন হুর্যের সহিত সমান 
,শোভ। পাও। সেই সময় অশ্বিছয়ের এই রথ মনুম্তগণের পালনীয় হ্জগৃছে 
আগমন করে।” 

১ ধথেদ--৭।৭১।৩ ২ অনুবাদ--তদেখ ৩ ধখেদ--১০।৩৯।১ 
৪ জনুবাদ--তদেব ৫ ধরেদ--৩৩৯।৩ ৬ জনুবাদ--তদেব 

এ খােদ--৮1৯1১৮ ৮ জন্গুবাদ-স্রমেশচন্র দত্ত 



অস্বিনীকুমারঘয় ৪ 

অশ্থিদ্বয় অগ্নিরূপে যজগৃহে অবশ্থিতি করেন, ছ্যুলোকে কূর্ধরূপে অস্তরীক্ষলোকে - 
বিছ্যা্রূপে বিরাজ করে থাকেন। 

যৎ স্থে৷ দীর্ঘপ্রসন্মনি মছ্ছাদো! যোচনে দিবঃ | 

যছ! সমুদ্রে অধ্যাকুতে গৃহেহত আ. খাতমশ্বিনা ॥১ 

হে অশ্বিদ্বয়] যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেইলোকে থাক, যদ্দি 
এ ছ্যুলোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, অস্তরীক্ষে নিগ্িত গৃহে বাস কর, এ সকল 

শ্বান হইতে আগমন কর | 

প্রাতধাবানা প্রথম যজধ্বং পুর] গৃধ[দরুষঃ পিবাতঃ। 

প্রাতহি যজমস্শিন! দধাতে প্রশংসস্তি কবয়ঃ পূর্বভাজঃ। 

প্রাতর্যজধ্বমশ্থিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টং ।৩ 

হে খত্বিক্গণ, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর, হবি এবং স্ততি প্রেরণ কর; 

সায়ংকালে হজের প্রতি অশ্বিদ্বয়ের গতি হয় না, অথবা সায়ংকালে অশ্বিৎয়ের' 

যজ্জ নাই । যদিও বা! সায়ংকালে অশ্বিয়ের উদ্দেষ্টে যজ্ঞ কর! হয়, তাহা অশ্শিদয় 
কর্তৃক সেবিত হয় না_ তাহা আশ্বদ্য়ের অপ্রিয় ।*: 

একস্থানে অশ্িদ্বয়কে স্ধকিরণের সঙ্গে আগমন করতে আহ্বান করা হয়েছে ঃ 
অতো রথেন স্থবৃতা ন আগতং সাকং স্ুরধন্ত রূশ্মিভিঃ |“ 

সেই স্থান থেকে ক্র্ষের রশ্মির সঙ্গে (অর্থাৎ ুর্যোদয় কালে) স্ুবৃত (স্থুবক্ষিত) 

বখে আমাদের কাছে এস। 

প্রভাতে জাগরিত হয়ে অশ্বগণ অশ্বিন্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে বহন 

করে আনে।+_ 

উষবূধো বহস্ত মোমপীতয়ে ॥১ 
অতঃপর অশ্থিদ্ধয় আকাশে জ্যোতি বিকশিত করে থাকেন £ 

দিবে! জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ |" 
অশ্বদবয় যে কৃর্ঘ বা! সূর্ধের মৃতিবিশেষ পৃর্বোন্ধত খক্গুলি তাই প্রমাণ করে।, 

অশ্বিন শবের বুৎপত্তিগত অর্থ__যাহার অশ্ব আছে-__অশ্ব+ইন্। অশ্ব শফের 
অর্থ সর্বব্যাপক কৃর্ধকিরণ। সুতরাং প্রভাতকালের কৃর্ধ বা উদয়কালের পূর্ববতী 

১ খখেদ ৮1১০১ ২ অনুবাদ--তদেব ৩ ধেদ-৫1৭৭1১-২ 

৪ জনুবাদ- অমরেখর ঠাকুর ৫ ধখেদ--১1৪৭।৭  - ৬ ধখেদ--১।৯২।১৮ 

৭ থাথেদ---১।৯২।১৭ 



, ৩৪৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

অবস্থায় হুর্ষেকর আলোক --অদ্ধকারময় কিরণ ছুই অশ্বিঙ্গেবত। নামে প্রসিদ্ধ, এরপ 
অনুমান অসঙ্গত বোধ হয়ন1। অবশ্থ প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা ও অশ্বিছয়ের হ্বযরূপ এরূপ 

ধারণাও প্রচলিত । কিন্তু প্রত তাৎপর্য কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ বোধ হয় । উধালগ্নেব 

উদরপূর্বকালীন সূর্য ও তৎকালে অরণিমস্থনজাত যজ্ঞ/মি অক্বিদ্বয় নামে কথিত 

হয়েছেন। প্রোজ্জল দিবালোকে ধরিত্রী উদ্ভাসিত হুবার পূর্বেই অস্পষ্ট 'রূপে 
উদ্গত হুর্য ব! হুর্ধালোক এবং সমকালেই প্রাতঃসবনে প্রজলিত অগ্নি যমজ ত্রাতৃরূপে 
বণিত হয়েছেন, এরপ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। একটি থকে; অশ্িদ্বয়কে সরাসরি 
দ্বিবচনাত্সক *বহ্নী” বা অগ্রিদ্বর বলে লম্বোধন করা হয়েছে। কৃষন্ষভুর্বেদ 

স্ম্পষ্টভাবে অগ্রিকেই অশ্বিবয় বলে ঘোষণা কযেছেন £ “উৎসন্নযজ্ঞো বা এষ 

যদগমিঃ কিং বাহহৈতন্ত ক্রিয়তে কিং বান যছৈ যজন্ত ক্রিয়মাণস্যান্তর্যস্তি পুয়তি 
বা অস্ত তদাশ্রিনীরূপ দধাত্যস্থিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজো তাভ্যামেবাশ্মৈ ভেষজ" 
করোতি ।২--তেন্তার্থ:। এই অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদক তাঁর ছারা কি করা হয়ঃ আব 

কি করা হয় না? যেহেতু সম্পদ্ধমান যজ্ঞের অন্তরে প্রবেশ করেন অথবা পবিত্র 
করেন, সেইহেতু অশ্বিনীরূপ ধারণ করেন। 

প্রাতঃকালীন যজ্জই যে অশ্বিদ্ধয় এই মন্ত্রটি থেকে তা প্রতিপাদিত হয়। অপর 

একটি খকে স্পষ্টভাবে অরণিমস্থনের দ্বারা জাগরিত যজ্ঞাগ্িকে অশ্বিদয়ূপে অভি- 
হিত কর! হয়েছে । প্রাতঃকালে (উষালগ্নে) অরণিমস্থনের ছারা জাগরিত অগ্নিতে 

যে যজ্জ সেই যজ্ঞই অশ্বিৰয়ের যাগ। প্রাতঃসবনান্তর্গত সেই যাগকে বলে আশ্বিন 

অন্ত । 

প্রতযু'জা বিবোধয়।শ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্। 

অন্য সোমন্ পীতয়ে ॥৩ 

_হে অধ্বযু (অধ্বযু' নামক পুরোহিত), প্রাত:কালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ 
ধাহাদের হবি এবং স্ততি প্রাতঃকালেই নিষ্পন্ন হইন্না থাকে ঈদৃশ অশ্বিৎয়কে যজ- 
মানের যজ্ঞে গমনার্থ বিস্পষ্ট স্ভতির দ্বারা জাগরিত কর; তীহারা এই সোম পান 
করিবার নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে আগমন করুন ।? 

যজের অগ্রভ।গে আশ্বিন শঙ্ত প্রয়োগের নির্দেশ কৃষ্তযজুর্বেদেও (৭1২1৭) পাওয়া? 

যায়। 

১ খাখেদ--৭1৭৩1৪ ২ কৃঃ যুঃ--6181৩1১ ৩ ধরেদ---১।২২।১ 
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অশ্িদ্বয়ের বাসস্থান যজ্ঞের বেদি £ 

ইদং হি বাং প্রর্দিবি স্থানমোক ইমে গৃহ! অশ্বিনেদং ছুর়োণং |; 
_ হে অঙ্বিদ্বয়! (এই উত্তর বেদী) তোমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, তোমা- 

দিগেষ এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগের আয় ।২. 

শকুযজূর্বেদের একটি মঞ্ত্রেঠু ভাম্কার মহীধর বলেছেন,__ 

“অস্থিনৌ হি দেবানামধবব |” খথেদের প্রথম খকে অগ্নিকে দেবতাদের 
গ্ুর্বোহিত, হোতা এবং খত্বিক দংজায় আখ্যাত করা হয়েছে । 

হুরধাগ্সিরপী এই অস্থি দেবদ্ধয় উার কিরণসমূহের অন্থগমন করে উদিত কূর্ধের 
পথ প্রদর্শন করে থাকেন । 

আকে নি পাসো অ্বহভির্দবিধবতঃ স্বর্ণ শুক্রং তন্ব'ত আরজ: । 

চরশ্চিস্বীন যুজ্যান ঈয়তে বিশ্বী অনথ স্বধয়া চেতথম্পথ:॥ 
_অস্তিকে অগ্রসর (রশ্মিসমূহ) দিবস ছারা অন্ধকার ধ্বংস করতঃ হুর্যের শ্লায় 

দীর্চি বিস্তার করিতেছেন। হৃর্য অশ্ব যোজন! করতঃ উদ্দিত হইতেছেন। “হে 

অশ্বিদ্বয়!) তোমরা সোমরসের সহিত তাহাকে: অন্থগমন করিয়া সমস্ত পথ 

প্রজ্ঞাপিত কর ।« 

নিরুক্তকার (১।১১৭।১৬) খকের ভাম্তে বলেছেন যে আদিত্য কর্তৃক অভিগ্রন্ত 

উষাকে অশ্বিদঘ্ধয় মুক্ত করেছিলেন,_ “আহবয়ছুষা অশ্বিনাবাদিত্যেনাতিগ্রস্তা 

তামস্থিনৌ প্রমুচুতুরিত্যাখ্যানম্॥৬ (অন্ঠার্থঃ) আদিত্যকতৃকি অভিগ্রস্তা উা 
অশ্থিদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেন, অশ্িঘ্য় তাঁকে মুক্ত করেছিলেন,_ এইরূপ আখ্যান 

প্রচলিত আছে। | 

একটি নির্দিষ্টকালের হুর্ধ ও অ অখিঘয় নামে অভিহিত। সেই নিদদিউ্ঁ 

কালটি উষাকাল,__সুর্ধোদয়ের পূর্বপর্যস্ত যে সময় সেই সময়েই দুই যমজন্রাতায 

অধিকারকাল। এ বিষয়ে যাস্কর মন্তব্য ; "তয়োঃ কাল: সুর্বোদয়প্স্তস্তশ্মিন্া 

দেবত! ওপ্যস্তে।”* -__অশ্বদ্বয়ের কাল হুর্যোদয় পর্যস্ত,_এই সময়ে আরও 

কয়েকটি দেবতার স্ততি করা হয়। 

নিরুক্তকাবের বজব্য ব্যাখ্যা করে অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “সুর্যোদয় পর্বন্ 

অশ্বিছয়ের স্ততিকাল, হুর্যোদয়ের পর যাগকাল। অশ্বিত্বয়ের স্ভতিকালে আক্ষিন 

১ খখেদ--814৬16 ২ অনুবাদ রমেশচন্ত্র দত ৩ শুঃ বজু১--১।১।১* 
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শঙ্ে স্তত অন্য কয়েকটি দেবতার আবাপ হয় । এই দেবতাদের নাম উদ, হৃর্যা, 

সরণব স্বষ্টা, সবিতা এবং ভগ ।” 
উপযুক্তি পর্যালোচনা দৃষ্টে মনে হয়, সায়ং সন্ধ্যা বা সায়ংকালীন সূর্ধকে অশ্বি- 

দেবদয়ের অন্যতম বলা কোন প্রকারেই সমীচীন নয়। নিরুক্তকার এ বিষয়ে 
্প্ট অভিমত দিয়েছেন যে অশ্বিদ্বয়ের একই কাল, একই কর্ষ, এক সঙ্গেই স্তত 

হন। এদের পৃথক্ স্তুতি ব্যভিচার মাত্র । 
“তয়; সমানকালয়োঃ সমানকর্মনোঃসংস্ততপ্রায়য়োঃ অসংস্তবেনৈষোহদ্বর্চো 

ভবাতি |; 

পূর্বোদ্ধত খক্মস্ত্রেও (৫৭৭1২) স্পঈভাঁবেই বল! হয়েছে যে সায়ংকালীন য্জ 
অশ্বিহয়ের অভিপ্রেত নয়। সুতরাং প্রভাততারকা এবং সন্ধ্যাতারকা অথবা 

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রমগ্ডলীর প্রথম নক্ষত্র অশ্বি দেবতারূপে গৃহীত হতে পারে ন|। 

নিরুজকার অশ্বিন সম্পর্কে আরও বলেছেন যে একজন বাসাতি অর্থাৎ রাত্রির 

পুত্র, আর অপরজন উধার পুত্র £ “বাঁসাত্যোহন্য উচ্যত উঃ পুত্রস্তবান্ত ইতি ।”২ 
আমর! পূর্বেই দেখেছি যে বৈদিক খধিবা স্থর্ধকে বাত্রির পুত্র এবং অগ্নিকে 

দিবার পুত্ররূপে কল্পন। করেছেন। স্থতরাং উধাকালের উদয়পূর্ব হূর্ম ও তৎকালে 
অরণিমন্থন জাত ধজ্ঞাগ্সি দুই অশ্বিদেব সুর্য ও উবার পুত্র এইরূপ কবিকল্পনার 
তাৎপর্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে । অশ্ববয়কে খথেদে খতাবুধ” বা যজ্ঞের বর্ধয়িতা বলা 

হয়েছে ।৩ তীরা তিনস্থানে কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞন্থলে উপবেশন করেন। এই যুগ 

দেবতাকে উষ! ও স্থর্যের সঙ্গে একত্রে প্রাতঃকালীন যজ্জে সোমপানের নিষিত্ত 

আহ্বান কর! হয়েছে । 

|] স জোষস! উস! সূর্যেণ চাশ্বিন। তিবো৷ অহাং।£ 

-_হে অশ্বিন্বয় ! উবা এবং হুূর্ধের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালীন যজে 
সোমপান কর ।৬ 

অশ্বিবয়ের রূপ ও গুণের যে বিররণ বেদে পাওয়! যায়, তাতে তীদের আকার. 

প্রকার অনেকাংশে ইন্দ্র অগ্নি ও সর্ষের অনুরূপ বলে মনে হয়। পূর্বের অগ্নি ও 

সুর্ধের সঙ্গে এই দেবদ্বয়ের সাদৃশ্ট এবং অভিন্নতা প্রত্পাদিত হয়েছে । অশ্বিবয়ের 
অন্যান্ত গুণগুপি ও ইন্দ্র বা সুর্যাগ্নির সঙ্গে অভিন্নত। স্থপ্রতিষ্ঠিত করে৷ অশ্শিগয়ের, 

১ নিরুক্ত-_১২।২।৩ ২ নিরুত্ত-_-১২।২।৪ ৩ খধর্খেদ--১3৭।১০ ৩ 
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অন্তম প্রধান গুণ এই যে তীরা ইন্দ্র এবং সর্ষের মত বৃষ্টি দান করে নদীসমূহও 
গধধিকে পুষ্ট করে থাকেন। তারা (নদী সকলের বেগপ্রবর্তনকারী-_ 
সিন্কুবাহলা” |, জলের অধিপতি -“অদাভ্য”২ বর্ষণশীল-_'বূর্ধণ” | তাদের 
রখও বারিবর্ধক-_“বলিনং**, "দ্বতন্গ২' | 

অশ্থিদ্বয় স্বর্গ থেকে জল বর্ষণ করেন, কৃধিকর্মও শিক্ষা দিয়ে থাকেন । 

দৃশল্তংতা-মনবে পৃর্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ। 
তা বামস্ত স্মতিভিঃ শুভম্পতী অশ্বিন! গ্র স্ভবীমহি ॥ 

--হে অশ্বিদ্ধয় ! পুরাতন ছ্যলোকস্থিত জল মনকে প্রদান করতঃ তোমরা 
লাঙ্গলহ্বার৷ যব কর্ষণ করিয়াছ। হে জলপতি অশ্বিছয়! তোমার্দিগকে অন্য 

স্থন্দর স্ভতিদ্বার! স্তব করিতেছি ।" 

যাতিঃ সুদান গশিজায় বণিজেদীর্ষগ্রবসে 
মধু কোশো অক্ষরৎ ৪৮ 

-হে শোভনদানশীল অশ্বিদ্য় ! তোমর] উশিকৃপুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবার নিমিত্ত 

ষেঘ থেকে জল সিঞ্চন করেছিলে । 

সায়নাচার্ধ. লিখেছেন যে দীর্ঘশ্রবা খাষি প্রবল অনাবৃট্ি হেতু বাঁণিজ্ক্যকে 

জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত অশ্থিস্বয়কে তুই করায় 
অর্থিদ্বয় তার জন্য মেঘ প্রেরণ করেছিলেন। 

অশ্শিদ্ধয় হজ্ঞকর্তাদের জন্ত মেঘ বিদীর্ণ করেন, ফলে বুটটিধার। বধিত হু ঃ 

যুবং সনিত্যঃ ভ্তনয়ংতমশ্থিনাপত্রনথমূর্ণ,থঃ সপ্তানডং |» 
--তোমরাই যজ্কক্ত৷ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন 

সেই মেঘ শব্ধ করিতে করিতে সাতমুখ উদ্ঘাটনপূর্বক বৃষ্টি করে ।১* 
ইন্দ্রের একটি সাধারণ বিশেষণ শচীপতি । অস্বিত্বয়কেও শচীপতি আখ্যা 

দেওয়। হয়েছে £ 

বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ৷ পুরংধীন্তা নঃ শক্তং শচীপতী শচীভিঃ ।+১ 
-_-হে শচীপতিদ্বয়, আমাদের স্তোত্রোপযুক্ত তোমরা স্বীয় কর্মপ্রভাৰে জাযাদের 

ধন দান কর। 

১ খাদ 614৫1 ২ খখেদ- ৫1961৮ ৩ খাথেদ--৮/২২।১২, ৮৫0২৭ 
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৪০২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

অশ্থিতবয় ও শতক্রতু সংজ্ঞালাত করেছেন ; 

যাভিঃ কুৎসমাজুনেয়ং শতত্রুতু প্রতুর্বাতিং। 
হে শতক্রতুদ্বয়, তোমনা ইন্তরপুত্র কুৎসকে রক্ষা করেছিলে । 
এখানে শতক্রতু শবের অর্থপ্রপক্ষে সায়ন লিখেছেন ; “বহুবিধকর্মশাবস্থিনৌ”__ 

বছুবিধকর্মকারী অস্থিত্বয় | 

অশ্বিদ্বয় শুধু যে ইন্দ্রের গুণাবলীর অধিকারী তা নয়, তার! ইন্দ্র স্তায় 
লোমপায়ী, নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়ক _ইন্দ্রের রক্ষাকর্তী । 

যুবং স্থবামম্খ্িনা নমুচাবান্ুর়ে সচা। 
বিপিপানা! শুভম্পতী ইন্ত্রং কর্মন্থাবতম্ ॥ 
পুত্রমিব পিতরাবশ্থিনোভেজ্জাবধুঃ কাব্যে্দংনাভিঃ। 
যত স্থবামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরন্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্তক্ (১ 

_হে কল্যাণমৃতি অস্ষিদ্ধয়! ঘখন নমূচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন 

তোমরা উভয়ে মিলিত হুইয়া চমৎকার সোমপান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে 
তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে। 

স্পহে অশ্ষিদ্বয় ! পিতা-মাতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা কবে তদ্রপ তোমরা 

চষৎকার সোমপান করত: নিজ শক্তি ও অদ্ভূত কার্ধসমূহ দ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা 
করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! সরম্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন ।৩ 

ইন্্র, বরুণ, সোম, অগ্রি প্রভৃতি দেবগণ রাজা নামে আখ্যাত হয়েছেন বৈদিক 

সংছিতায় । অশ্থিত্বয়ও এই সংজ্ঞ| লাভে বঞ্চিত হন নি। 

যে! বাং রথে নৃপতী অস্তি--.।£ 

-_-হে নুপতিদ্বয় ! তোমাদের যে রথ আছে-..। 

ন তংরাজানাবর্ধিতে কুতশ্চন-*')" 

-_-হে ক্ষয়রছিত রাজদ্বয় ! তোমাদের দু'জনের নাম কীর্তনেও আনন্দ হয়| 

খণ্েদে আদিত্যগণও রাজ! _“বৃয়ং বাজান: 1”: 
ইন্জেয় এক নাম ধনগ্য় ; অগনিও ধিনঞ্জয়।” অশ্বিবয়কেও «জেন্ঠা বন্চ” অর্থাৎ 

খনগ্য় বলা হয়েছে ।” 

১ খধখেদ--১।১১২২৩ ২ খখেদ---১০।১৩১।৪- ৩ জ্নুযাদ-রযেখচজ দত 
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অধ্বিনীকুমারৎজ ৪৩ 

ইচ্ছের মতই অস্থিদ্বয় অত্যধিক সোমপ্রিয়-_“মধুপাতম। নরা?১ অর্থাৎ প্লে 
সোমপায়ী মানব (মানবতুল্য সোমপ্রির)। তীরা৷ উধা, হূর্ধ ও অন্তান্ত দেবতাদের 
সঙ্গে'সোমপান করেন । খধি বারংবার এদের আহ্বান করে বলেছেন-- 

“সজোযস! উস হ্ুর্যেণ চ সোমং পিবতমস্থিন! ॥৮২ 

হে অশ্থিত্য় | তোমর। সূর্য ও উযার সঙ্ষে একব্রে সোমপান কর। 
সজোষস! উস সূর্ধেণ চ সোমং সুন্বতে। অশ্বিন 

-_-হে অক্দিদ্বয় | উষা ও হুর্ধের সঙ্গে তোমর! অভিষবকারীর নোমপান কর। 

সুধু 'কি তাই? অশ্বিত্বয় ইন্দ্রের মত কৃত্রান্থরের বধকর্তা__ এরা 'বৃজহস্তমা”: 

_ শ্রেষ্ট বৃত্রহন্ত) | অশ্থিবয় শক্রনাশ কষেন, পণিদের হিংসা কষেন,* তীর 
'রক্ষহণা অর্থাৎ বাক্ষসদের বধ করেন ।৬ তীবাও বজ্তদ্বারা শক্রদলন করেন ।" 

অশ্িত্বয় সমূদ্রের ব! অন্তরীক্ষের পুত্র। তারা ছ্যলোকের নপ্তা (পৌত্র)- 
দিবো নপাতা |” সমুদ্র তাদের মাতা-_সিন্ধুমাতর] ।* 

দ্যুলোকে জন্ম স্থর্ষের ৷ স্থ্ষের পুত্র বা অংশবিশেষ বলেই অশ্ষিদ্বয় হ্যলোকের 
পৌত্র। আবার বড়বানলকপে সমুদ্রে অগ্নির জন্ম ; তাই অশ্বিদেবের জননী সিন্ধু । 

কখনও ব৷ অশ্থিদ্বয় রুদ্বের পুত্র ব! রুদ্রপথাুসারী-_'রুদ্রবর্তনী” ।১* 

উত ত্যা মে রৌদ্রাবচিমস্তা নাসত্যা*"*।১১ 

-হেইন্্র সেইছুই উজ্জ্বলমূতি রুত্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ গ্রহণ 
ৰরুন। 

এব! আবার নিজেরাই রুদ্র নামে খ্যাত- কত্রাবতি খ্যাতং” ।১২ 

দেববৈভ-_অশ্িতবয় দেবতাদের চিকিৎসকরূপে বেদে-পুরাপে-কাব্যে প্রসিদ্ধ । 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে অশ্িন্ধয় যেমন দেবতাদের বৈস্য বা ভিষক্, রুদ্রও তেমনি 

দেবতাদের বৈস্ত বা ভিষক্রূপে খখেদের বহস্থানে বন্দিত হয়েছেন : খাষি রর 

কাছে প্রার্থনা করেছেন £ 
উন্নে! বীর! অর্পর় ভেষজেভিভিষকৃতমং তা! ভিষজাং শৃণোমি ।১* 

১ খথেদ---৮1২২।১৭ ২ খখেদ-_-৮।৩%।১-৩ ৩ খখেদ--৮।৩৫।১৭-১৬ 
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৪৯৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

ছে রুদ্র, আমি শুনেছি, তুমি বৈদ্যন্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ভ, তুমি আাকে বীব- 
পুত্রগমদ্িত উপঘুক্ত উষধের সঙ্গে সংযুক্ত কর। ভিযকৃশ্রেষ্ঠ রুদ্র হাতে বধ 

বা ভেবজ থাকে । তাই খধির জিজ্ঞাস! রুদ্রের কাছে £ 

কল্য তে রুদ্র সূড়য়াকুহ্ৃস্তে। যোইস্তি ভেষজে? জলাঘঃ |, 

হে রুদ্র, তোমাক সেই স্থুখদীয়ক হস্ত কোথায়, যে হস্তে ভেষজ থাকে ? 
থর্থেদে কিন্তু বরুণ ও ভিষকৃ্ বা! চিকিৎসক ।+ 

শুর্ঘ, অগ্সি, ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন দ্প। কৌন 

কোন খকে ইন্দ্র ও অশ্থিদ্য়নকে একত্রে আহবান কবা হয়েছে ।০ অশ্বিম্বয়ও যে সেই 

এক দেবতা বা! ঈশ্বরের মৃতি বিশেষ ত1 এদের গুণাবলীর পর্যালোচনাতেই উপলদ্ধি 
হয়। এক ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক মৃত্তি ত গুণকর্মের বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করেই 
পরিকল্পিত্ত হয়েছে । অকশ্দিদ্বয়েরও একটি বিশেষ গুণের জন্যই পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পন]। 

এই গুণটি এদের রোগ নিরাময় শক্তি । সেই জন্যই এর! প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক ।* 

এই দেবছয় ভেষজদ্বার৷ চিকিৎসা করতেন।ৎ এর! তিন প্রকাব পাঁথিক তেষজ, 
তিন প্রকার জলজ (অন্তরীক্ষজাত) ভেষজ এবং তিন প্রকাব পাঁধিব ভেষজের 
অধিকারী ছিলেন । 

অির্পণে! অশ্বিন! দিব্যানি ভেষজা! ভ্রিঃপাধিবানি ত্রিরুদত্তমত্তাঃ | 

ওমানং শং ঘোর্মমকায় শুনবে ত্রিধাতু শর্ষ বহতং স্তভম্পতী ॥৬ 

হে অশ্িত্ধয়! আমাদিগকে দিব্যলোকের গুঁধধি তিনবার প্রদান কর, 
পাঁধিব ঁধধি তিনবার প্রদান কর, অস্তরীক্ষ হইতে ুষধি তিনবার প্রদান কর। 

শংহুর সকার আমার সন্ভানকে স্থথ দান কর । হে শোভনীয় ওঁষধি পালক, তোমবা 

তিনটি ধাতু-বিষয়ক সখ প্রদান কর।" 
এই খকের আর একটি অনুবাদ £ 

হে অশ্বিদেব্য় ! আপনার! আমাদিগকে ছ্যলোকের ভেষ্জ সদাকাল প্রদান 

করুন; পৃশ্থীলোকের ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন. আর অন্তরীক্ষলকাশে উৎপন্ন 

ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন। কল্যাণযুক্ত আনন্দ আমার কর্মরূপ পুত্রের জন্ত 

দান কক্ষন। হেষঙ্গল বিধায়ক দেবছয়! আপনারা আমাদের ভ্রিগুণ-সামারপ 

১ ধরেছে --২।৩৩।৭ ২ ধােদ---১।২৪।৯ ৩ গাখেদ--৮।২৬1৮ 

9 খার্থেদ---১1১২৬1১৬ € এ --১1১১৭1৪ ৬ এ ১1৩৪৬ 

৭ জনুবাদ-্রমেশচন্র দত্ত 



অশ্বিলীকুমারদ্ধয় ৪৩৫ 

এবং ভ্রিধাতুলাম্যরপ স্থখ (মানসিক ও দৈহিক সমতা সাধক সখ) প্রদান 
করুন ।১ 

*ত্রিধাতু বিষয়ক ন্খ-এর সায়নাচার্যকৃত অর্থ__“বাত পিত্তশ্নেম্বধা তুত্রয়শমন- 

বিষয়ং স্থুখং”__বাত, পিত্ত ও শ্েম্মা নামক তিন ধাতুর বিনাশরূপ স্থখ । 

উত ত্য! দৈব্যা ভিষজা! শং নঃ করতো! অশ্বিনা 1২ 

_-দেববৈদ্ভ অশ্বিবয় আমাদের স্থখ বিধান করুন। 
ভিবজ| ময়োভূবা” _-ম্খকর ভিষকৃদ্ধয় । 

অন্ধন্থ চিন্নাসত্যা কশস্ত। চিছাৰা মিদানুভিষজারুতস্ত চিৎ ॥* 
_তোমারদিগকেই অন্ধের ছুবলের রোগের জালায় রোরুগ্ঘমান ব্যক্তির 

চিকিৎসক বলিয়া! লোকে উল্লেখ করে । 

্রাহ্মণগ্ুলিতেও অশ্ষিদ্বয় দেবৰৈস্রূপে উল্লিখিত | 

“অশ্থিনৌ 'বৈ দেবানাং ভিষজৌ 1৬ ৰ 
অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ভৈষজ্যমেব তৎ কুরুতে।" 

_'অশ্িদ্ধয় দেবতাদের চিকিৎসক $- তারা চিকিৎসাকর্ম করে থাকেন। 

অশ্থিছবয় দেববৈষ্য হিসাবে যে সকল অত্যাশ্চর্য কর্ম সম্পাদন ককেছেন তার 
কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করছি । 

তারা বন্ধ্যা গাভীকে ছুপ্ধবতী করেছিলেন । 

ধেনুমন্থং পিস্থথে। নর। |” 

--তোমরা প্রসবরহি ত গাভীকে ছুগ্ধবতী করিয়াছিলে ।» 

অধেষ্ছং দআ৷ স্তর্যং বিষক্তামপিম্থতং শয়বে অশ্বিন! গাং।১, 

হে দত্রয় ! তোমরা কুশ, গ্রসবশুন্ত, ছুশূন্, গ্লাতীকে শযু, খাবির জন্য 
ইন্কপূর্ণ করিয়াছিলে।১১ 

অপিশ্বতং শঘবে ধেন্মশ্থিন! ॥১২ 

--শবুষ্স ধেনুকে ছুঞ্ধবতী করেছে। 

যুবং ধেন্ং শয়বে নাধিতায়া পিশ্বতমশ্থিন! পুর্ব ।১৩ 
সস 

১ অনুবাদ- হূর্গাদদাস লাহিড়ী ২ খর্ো--৮১৮৮ ৩ খাগ্থেদ-_-১৪1৬1 
৪ ধাথেদ--১০।৩৯৩ & অন্থবাদ- রমেশচজ্া দত্ত ৬ এতরেয় ব্রাঃ-১1১৮ 
৭ সাংখ্াযন ভাই -১৮ অয ৮ খর্েদ--১1১১২৩ » অনুবাদ--রমেশচজ দত 

১৯ খাখেদ--১।১১৭1২, ১১ অনুযাদ- দেব ১২ খরখেদ--১০৩৯১৩ 

১৩ খাখেদ---১।১১৮৭ 



৪০৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

পুরাতন শয্ খষি যাজ্ঞা করিলে তাহার গাভী (ছুষথশন্) ছুগ্ধে পূর্ণ করিয়া 
দিক্লাছিলে |; 

অশ্দিহবয় কৃপে নিক্ষিপ্ত পাশবন্ধ রেভ ও বন্দনকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, 
কুপে নিক্ষি্* ককেও উদ্ধার করেছিলেন । অস্থ্রগণ অস্তককে কৃপে নিক্ষেপ 
করলে তারা তাকেও উদ্ধার করেছিলেন । তৃঙ্যু, কর্কদ্ধু ও বয্যকে তার! রক্ষা 
করেছেন।২ হারা পৃশ্বি ও পুরুকুতৎ্সকেত এবং কুৎস, শ্রুতর্ধ ও নর্ষকে* বক্ষা 

করেছেন। তীর! পঙ্গু পরাবুজ এবং শ্রোণকে গমনে সমর্থ করেছিলেন ; অন্ধ 

খঙ্জাশ্বকে দৃিদান করেছেন । 

যাঁভিঃ শচীভিবৃধণা পরাবূজং প্রাংধং শ্রোণং চক্ষস এতবে কৃথ:ঃ। 

যাতির্বতিকাং গ্রসিতামমুচতং অভিরষু উতিভিরস্িনাগতম্ ॥ 
ছে অভীষ্টববিদ্ধয়! যে সকল কর্মদ্বারা পবাবৃজকে (পঙ্গু) গমন লম্থ 

করিক্গাছিলে, অন্ধকে (ধন্ভাশ্ব) দৃিসমর্থ করিয়াছিলে এবং শ্রোণকে (ছুর্বলজাহ) 
গমন সমর্থ করিয়াছিল, যে সকল কর্মদবার! গৃহীত বতিক1 পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে, 
হে অপ্দিদ্ধয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস ।" 

অশ্বিদেবনয় হাবের কুষ্ঠরোগমূক্ত করে তাঁকে সুন্দরী পত্বী দান করেছিলেন, 
চক্ষ্হীন কৰ্কে চক্ষু দ্িয়াছিলেন এবং বধির নৃষদ্পুত্রকে শ্রবণশক্তি প্রদান করে- 
ছিলেন।" বভ্তাশ্বের পিতা ক্ুদ্ধ হয়ে তাঁকে অন্ধ করে দিলে খঙ্জাশ্বের স্তবে 

তুষ্ট অঙ্িত্ব ত/র দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন |” নষ্টচক্ষু কথ খধিকে তীরা চ্ষ 
দিক্েছিলেন ।* 

খাহিখেলের পত্বী বিশপলার যুদ্ধক্ষেঞ্ে একটি পা ছিন্ন হয়েছিল ; অশ্শিদ্বয় তার 

দেহে একটি লৌহময় পদ সংযুক্ত করেছিলেন । 
চয্িত্রং হি ৰেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজ খেলন্ পরিতক্সযায়াং। 

নস্ধে! জংঘামায়সীং বিশ পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥১ 
খেলেন স্ত্রী (বিশপলার) একটি পা, একটি পাখার স্তায় যুদ্ধে ছিন্ন হই 

ছিল । হে জঙ্বিদ্ধয়! তোমক্বা রাত্রিযোগে সন্ভই বিশপলাকে গমনের জন্ক'এবং 
(শব) জন্ত ধনলাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘ! পরাইয় দিয়াছিলে। ১১ 

১ অডুহাঘ-_রষেশচজ দে ২ খখেদ-_১।১১২৭-৬ ৩ খখেদ---১।১১২।৭ 
' ৪ খতেয--১।১১২৯ € শ্রী --১১১২৮ ৬ অনুবাদ--তদের 
৭ ধর ১১১৭১, ৮ রী "-১1১১৭1৭। ১1১১৬।১৬ 
» জী "১১১৮৭ ১০ শ্রী --১1১১৩1১৫ ১১ অন্গুবাদ--রমেপচত! দত 
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বিশপলামেতবে কথঃ।১ -_ছিন্নপদা বিশ.পলাকে চলচ্ছক্তিযুক্তা করেছিলে । 

যাঁভিবিশপলাং ধনসামতর্ব্যং সহম্রমীড়হ আজাবজিন্বতং ।২ 
__যে সকল উপায় ছ্বার়া ধনবতী এবং গমনে অসমর্থ! বিশপলাকে বহুধনযুক্ত 

সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে সেই সকল উপায়ের সহিত আইস! 
জংঘাং বিশপলায় অধত্তং ।* --তোমরা বিশপলাকে একটি জক্ঘব। নির্মাণ 

করে দিয়েছিলে । 

অশ্থিহয় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ধ অভ্রির গাত্রদাহকান্নী উত্তাপকেও স্থখকর করে 

তুলেছিলেন, কক্ষীবানকে বুদ্ধি প্রদ্দান করেছিলেন,» দুধীচি মুনির দেহে অশ্বমন্তক 

দংযুক্ত করেছিলেন ।" 

রুষ্ণপুত্র বিশ্বকায় খাষির বিষ্কাপু নামক মৃষ্তপুত্রকে পুনজীবিত করেছিলেন 

দেববৈষ্ঠঘ্য় |” জলে নিমজ্জিত বিনষ্ট-অবয়ব গ্েভ খষির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেষজের 

দ্বারা তার! স্থগঠিত করেছিলেন।* বন্দন খষি এদের কৃপায় দীর্ঘায়ুলাভ করে- 
ছিলেন ।১* অশ্বি্ধয় বিষাঙ, অন্যের পুত্রকে বিষ দিয়ে (বিষাক্ত তীর দিয়ে) হত্যা 

কবেছিলেন।১১ বধ্রিমতী নায়ী নারীর প্রসঙ্গ বেদনা দূর করে স্থুখে প্রসৰ 

করিয়েছিলেন দেবচিকিৎসকত্বয় ।১২ বণ্রীমতীন্ন ্বামী নপুংসক হওয়া সন্বেও 

অশ্বিদেবদ্ধয় তাঁকে হিরণাহস্ত নামে পুত্র দিয়েছিলেন ।১ অত্রির জন্ত তাঁরা 

গৃহনির্মাণও করেছিলেন ।* 

কক্ষীবানের বন্তা। ব্রক্ষবাদিনী ঘোষ! কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত৷ হওয়ায় অবিবাহিতা! 

অবস্থাতেই জরাগ্রত্ত। হয়েছিলেন । অশ্িত্বয় তার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে তাঁকে 

জন্বামূক্ত করে মনোমত পতি প্রদান করেছিলেন । 

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে ছুরোণে পতিং 

জর্ধংত্যা অশ্বিনাবদত্তং ॥* 

_ হে অশ্বিৰয়! গৃহে পিতৃসমীপে নিম্ন] জরাগ্রন্তা ঘোষাকে তোমর! পি 

প্রদ্ধান করিয়াছিলে ।১ 

১ খথেদ---১*।৩৪1৮ ২ খার্েদ--১।১১২।১০ ৩ অন্গুবাদ--রমেশচত্র দত 

৪ শ্রী --১1১১৮৮ ৫ খথেদ--১1১১৬।৮ 

৬ শ্রী --১1১১৬1৭; ১১১৭৬ ৭ তরী --১1১১৭২২৭ ১১১৬১২ 

৮ এ --১1১১৬২৩$ ১১১৭৭ ৯» খঙ্েদ--১1১১৭৪ ১৭ উ ১১১৯৬ 

১১ এ ১/১১৭1১৬ ১২ শ্রী ১০৩৪৭ ১৩ এ -১১১৬।১৩ - 

১৪ ও ৮1৭৩৭ ১ এ ১১১৭৭ ১৬ অনুবাদ---রযেশচজ দত 
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অমাজুরশ্চিদ্ ভবথো যুবং ভাগোহুনাশে। শ্চিদরবিতারা। ** ।£ 

--পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বুষ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল তোমর! তাহার 
সৌভাগ্য্বরূপ তাহার বন্ধ আনিয়া দিলে ।২ 

বৃদ্ধ বন্দন খধিকে তাঁর! যুবক করেছিলেন । 
যুবং বন্দনং নিখখ তং জরণ্যয়া রথং ন দশ্রা করণ সমিশ্বথঃ।+ 

_দীর্ঘ রথকে (শিল্পী। যেরূপ (নূতন) করে, হে নিপুণ দশন্ধয়। তোমরা 
লেইক্প বার্ধক্যপীড়িত বন্দনকে পুনরায় যুব! কৰিয়াছিলে ।* 

কলি নামক খধেরগ জর! মোচন করেছিলেন অশ্বিন্বয় £ 

যুয়ং বিপ্রশ্ত জরণামুপেম্ুষঃ পুনঃ কলেরকৃম্ছতং যুবদ্ধয়ঃ ৪" 

_কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনরায় 
ঘোৌবন সম্পন্ন করিয়াছিলে ।৬ 

চ্যবন খধিকেও তার যুবক করেছিলেন £ চ্যবানং চক্রধুযুবানম্ ।* 
যুবং চ্যবানমস্থিন। জরস্তং পুনযু'বানং চক্রধুঃ শচীভিঃ।৮ 

_ছে অশ্থিবয় | তোমরা (ৈষজ্যরূপ) কর্মন্বার! বুন্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুব। 

কক্গিয়াছিলে ।৯ 

ষুবং চ্যবানং সনয়ং১ --তোমব! জরাগ্রন্ত চ্যবনকে যুব! করেছ । 

জুজ,কুষে| নাসত্যোত বত্রিং প্রামুং5তং ভ্রপিমিব চ্যবানাৎ। 

প্রাতিরতং জ:হতগ্যাযুর্দনািৎ পতিমক্কশুতং কণীনাম্ ॥১ 
- ছে নাসত্যদ্বয় ! শবীবের আবরণ যেরূপ খুলিয়া ফেলে, তোমরা জীর্শ 

ট্যবন (ধধির) শরীরব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে। হে দৃশ্য! 

তোমর] সেই পুত্রাপিত্যক্ত খধিয় জীবন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে এবং তৎপরে 
তাহাকে কন্তাসমূহের পতি করিয়! দিয়াছিলে ।১২ 

প্রচ্যবা নাজ্ছুুরুষে। বব্রিমৎঘকং ন মু্থঃ। 

যুব! যদী কথঃ পুনরা! কামম্থে বধবঃ ॥+ ৩ 

১ ধখেদ--১০।৩৯।৩ ২ জনুবাদ--তদেৰ ৩ খর্েণ--১।১১৯।৭ 

৪ অনুবাদ--তদেৰ € খথেদ---১০।৩৯।৮ ৬ অন্ুবাদ-তষেষ 

৭ খখেষ-_-১।১১৮৬ ৮ এ _-১1১১৭1১৩ » এ 

১০ --১০/৩৪৪ ১১ উ --১1১১৬1১ ১২ অনুবাদ-রষেশচজ ঘন 

১৩ খু বা -স৮৫1৭উ1৫ 



অশ্থিনীকুমা রদ্য় ৪০৯ 

--তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্য (পুরাতন রূপ) কবচের ন্যায় মোচন 
করিয়াছিলে। যখন তোমবা তাহাকে পুনর্বার যুবা করিলে তখন তিনি স্থরূপা 
কামিনীর বাঞ্ছিত মৃতি লাভ করিলেন।+ 

এই কাহিনীটিই মহাভারতে (১২২-১২৩অ:) স্থুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ও স্থকন্ায় 

উপাখ্যানের মূল । মহাভারতে চ্যবনের উপাখ্যান পল্পবিত হয়েছে । তপোনিমন 

চ্যবন মুনির দেহ বল্মীকাবৃত হয়েছিল। প্রমোদবিহারে আগত শর্ধাতি বাজার 
কন্যা স্থৃকন্তা বন্ম।কুপমধ্যে চ্যবনের উজ্জল দুই চক্ষু কণ্টক দ্বার! বিদ্ধ করেছিলেন । 

আহত চ্যবনের তপঃপ্রভাবে রাজার সৈন্তদলের মলমৃত্র নিরুদ্ধ হয়। পরে চ্যবন 

খবি রাজার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে স্থৃকন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন। রাজা 

ও সৈম্যদলের জীবন রক্ষার বিনিময়ে স্থৃকন্যাকে খবিহস্তে প্রদান করলেন । 

কোন এক সময়ে দেববৈদ্য অশ্থিনীকুমারছুয় স্থৃকগ্তার অলোকসামান্ত রূপে মু 
ছয়ে জরাগ্রন্ত চ্যবনকে রূপযৌবনসম্পন্ন করার ধিনিময়ে ভ্রাতৃত্বয়ের যে কোন 
একজনকে বরণ করার অন্থরোধ জানালেন স্বন্ীর কাছে। অশ্বিশীকুমারছয় 

৪ চ্যবন একত্রে জলে অবগাহন ম্নান করে রূপযৌবনসম্পন্ন সমরূপ তিন্টি পুরুব 
হয়ে উথিত হুলেন। স্থৃকন্তা তিনজনের মধ্যে হ্বীয় পতিকেই বরণ করে নিলেন । 
পরিবর্তে মহষি চ্যবন অশ্থিনীকুমারযুগনলকে যজ্ঞভাগ প্রদান করলেন। 

স্বন্দপুরাণেও (আবন্তখণ্ড ৩* অঃ) এই উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। 

মহাভারতকার বলেছেন যে অশ্বিদ্বয়ের নাম করলে রোগ হয় না-_অস্থিনো 
পৰ্ধিকীর্তঘধতে। ন ঝোগঃ ।২ 

আই্গিনমাসে ব্রাহ্মণদের গ্বৃত দান করলে অস্বিদ্বয় প্রীত হয়ে তাকে রূপ প্রদান 
কষেলশ্” 

স্বতং মাসে আশ্বযুজি বিপ্রেত্যো। যঃ প্রধচ্ছতি । 

তন্ৈ প্রযচ্ছতো। রূপং গ্রীতো দেবার্বিহাশ্থিনৌ ॥৩ 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত চ্যবনের জরামোচন ও যৌবনলাভের কাছিনীম 

ষধো সায়ংকালে সুর্ধের বার্ধকোরও পরে প্রাতঃকালে পুনরায় নবযৌধন লাঞ্চের 
রূপক বর্তমান বলে অন্থমান করেছেন । “1009 70850001195 7360165 

বলেন ষে বার্ধকোর পর পুনরায় ঘোবনপ্রাপ্তি কেবল হৃর্ধের অন্যের পরে পুরীরুদয় 
সম্বন্ধে একটি উপমামাত্র এবং বেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভু প্রভৃতিকে অস্বিদ্বয় 

১ অনথবাদ--তদেখ ২ ধহাই, অনুশাসনপর্ব--১৫৮১  .৩ জন্ুীদনপর্ষ-ঞ৬৫।১, 



৪১০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

উদ্ধার কবিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইক্সপ প্রারুতিক দৃ্ঠ সমন্ধে 

উপম। মাত্র । 14০1: এ মত সমর্থন করেন না।” 

আত্রকে অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা করার কাহিনীটিও নূর্ধের রূপক বলে মনে 

করেছেন অধ্যাপক ম্যাকডোনেল,-_-&৪ 609 ৪5209 61209 606 18890 ০1 

86০ 008 05 716108018997009 01 8 10781) 31918101198 19860108000 01 

8106 80181950. 900.7২ 

অশ্থি্বয়ের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পকিত উপাখ্যানগুলি রূপক ছোক বা 

না হোক--এ কথা সত্য যে, বৈদিক আর্ধগণ চিকিৎসাবিগ্তায় যে অভ্যাম্চধ 

শক্তির অধিকানী হয়েছিলেন, তা দেবচিকিৎসক অস্বিদ্বয়ে আরোপিত হয়েছে 

কেউ কেউ অবশ্য অশ্বিদ্ধয়কে খ্যাতনামা মন্স্য বলেও গণা কবেছেন। এনপ 

অভিমতের কথা যাস্কর নিরুক্ত থেকেও জানা যায় । অসশ্থিবয়ের স্বরূপ আলোচনায় 

আমরা দেখেছি যে তাঁরা উধাভাগেব অনুদিত সুর্য এবং তৎকাঁলে প্রজলিত 

যজ্ঞামি। হূর্যারির রোগবীজাণু নাশেব যে শক্তি আছে, নেই শক্তিকেই অ্বি 

বা অঙ্বিনীক্ষমার নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্কর্ধ এবং অগ্নির রোগ প্রতিষেধ 

করার শক্তিকে কে অস্বীকার করবে? বেদে-পুরাণে, এমন কি বাঙ্গানা 

মক্গলকাব্যেও হূর্য কুষ্টরোগ আরোগ্যকারী বলে প্রসিন্ধ। অশ্ব সম্পর্কে 

অধ্যাপক 9০18 985৪ অভিমত প্রীণিধানযোগ্য £ “0৪ 06 ০01 

&9 8৪108 158 0708 01 61950 01589 01 00$6)08 10 ₹71010)) 60 089)10268 

61981097065) 6156 9080010%1 500 6৩ 130000 ০৫ 10188০71081, 10856 

€০%৫0৪117 019050 1060 009. 1106 10086071091 07 00090 9180090 

[5 18, 710911659 18 19015860690. 109 610099 16897008 আ 0100 যি 60 

85৪ আ০০50101 ০0199 59099693 ৮7 6৮9 &৭5108১ 50৫ 6০ 613910 09010- 

1080968 ০01 ৪ 101099:50 ৪০:৮7 806  9০0২00108] 8131082061৪ 6088 

28186108 6০ 60061: 1000128008 08601:9- [09 11100 010) 900199088 

008 869208 6০ 05 & ' 20588921005870988 ০0 0009 10860:6 850. 8098৪ ০1 

88৮8 ০ 889 2551108 6৮ 26 2900069 &01630165, [6 001৫ 

80788 8108৮ 610989 85%108 [18৭ 21101008099 0218105185 ম00া 518 

০ 10, 600156 ০01 61009 9: 650818%590 108০0 606 90000808901 

9£ 8৩ 808৪.৩ 

অশ্বিবয়' মূরত; ছিলেন মন্তবিশেষ, এ নি্ধন্ত গ্রহণযোগ্য নয়৷ অশ্ব! 
চি 

2 

১ রষেশচজা দত খথেদের বঙ্গানুষাদ ১ম, পৃঃ ২৬৫, ১।১১৩।১০ ধাকের টাকা 

২ ৪88৩ 1850০1০৫১---766 53 ও 1580)9555806555258015 



অশ্থিনীকুমারছষ় ৪১১ 

কিরণসমখ্থিত হুর্য ও অগ্নির প্রভাতকালীন আবির্ভাব 'অশ্বিন্, নামে প্রসিদ্ধ 
হয়েছিল এবং সুর্ধাপ্নির রোগনাশকতা৷ অশ্বিদ্বয়ে আরোপিত হওয়ায় অশ্ব 
দেববৈষ্ত নামে প্রসিদ্ধ হন। পরে বৈদিক খধিদেব উদ্ভাবিত চিকিৎসাবিষ্ভায় 
পারংগমত! দেববৈপ্য অশ্বিনীকুমারছয়ের চবিত্রে সংযোজিত হযেছে । 

অনেক পাশ্চত্যপঞ্ডিতের মতে চ্যবনের জরামুক্তির মত অশ্থিধুগলের সকল 
কর্মই হুর্ষের গুণাবলীর মানবিক প্রকাশ । «৪ 00808010 01 739:851806 8708 

060617৪ 86069 6159 51008 10017801689 86610069060 6106 £851708 81৪ 

81081):00020001:0181880 107:008 01 ৪0182 10106001099105 (6109 109811706 01 670৪ 

71100 20810) 6009 72298751706 6129 7519589 ০01 609 ৪00 1:00 

087000988).... ১ 

বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন দেববৈষ্ত, তেমনি সুর্য, অগ্নি এবং রুদ্ও রোগ 
ও বিষনাশক । 

সুর্ধ সম্পর্কে খণ্েদ বলেছেন-__ 

উদ্দগাদয়মাদিত্যো। বিশ্বেন সহসা! সহ। 

ঘিষস্তং মন্ৃং বন্ধয়ন্মো অহ্ং ছ্বিষতে বধম্ ॥২ 
__বিশ্বের শক্তি নিয়ে এই সুর্য উদ্দিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের হিংনকগণকে 

ছিংসা! করেন । তিনি আমাদের অনিষ্টকারী রৌগ বিনাশ করুন। 

শুরুষন্ূর্বেদে অগ্নি বিষ নাশ করেন । খাষি প্রার্থনা করেছেন অগ্নির কাছে_- 

“অবিষং মঃ পিতুং কণু।” 

--হে অগ্নি তুমি আমাদের পানীয় বিষশুন্ত কর । 
রুত্র ত গুবধের কর্তা, তার হাতেই ধধ থাকে--তিনিই রোগ আলোগ্য 

কযেন। রুদ্রের রোগারোগ্যকারিতা সম্পূর্ণ ই দেববৈস্ত অশ্বিত্বয়ের উপরে আরো- 
পিত হয়েছে। হূর্ষেন্র কুষ্ঠরোগমৃক্তির শক্তি পরবর্তাুগে প্রচলিত থাকলেও 

বা্গীলাদেশে ধর্মরাজের চরিত সংক্রমিত হয়েছে । 

'অশ্বিবয়ের এক নাম নাসত্য । শ্ীঅরবিন্দ মনে করেন থে নাসত্য শবটি এলেছে 
গতার্থক ননস্ ধাতু থেকে। তার মতে গতিশীলতার প্রতীক ব! গতিশক্তিই 
নাদত্য | 1 88105 18 0100 255 60 20056, ভাও 00388 25086001997 80৪8 

805 ৪108 815 212975 00. 6106 1001588 01086 61765 &:9 069011058 

01860 ১5 60185565০01 0068000, 48 116-800550" 1892০8-0008108 10 
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১২ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

8517 105608, 6056 05880 800. ০01105 10. 3%6০90-1/%610 18176১01045 

10:08996 88110158117 60687 ড০5629৪ 800 5৪955 6860 15 ৪6০০০ 50. 
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৩]] 00980 10708 ০01 0৮829) 90017065০02 00+79:৪ 01 10005900610 ”১ 

শ্রঅরবিন্দের মতে অস্বিদ্বয় গতিশক্তি এবং আলোকশক্তিও। স্থৃতন্নাং 

পরোক্ষভাবে অশ্বিৰয়কে তুধাগ্রিকপী বলে গণ্য কর! যায়। তিনি লিখেছেন, 

+&8৪7108 879 0006 017505858761708 800. 0085576801১) 06- 
98589 81395 816 0061) 10095782৪01 118106 800 1091:5008 10709 ; 177 8138 

1000560 6880800 61095 11859 & 100805 £০10 0210810797065 10 8009 18869: 

8065 815 ড1019106 40 60912 20059200906, 

- পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী অশ্বিদ্ধয়কে ভগবানের বিভূতি বলে গ্রহণ করেছেন; 
-_এই ছুটি বিভতি আধি অর্থাৎ মানসিক রোগ এবং ব্যাধি অর্থাৎ দৈহিক রোগ 
নিবারণী শক্তি। 

"হুই ধিক হইতে দুইভাবে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ পাইয়| মান্যকে বক্ষা 
করিতেছে, সেই বিভূতিকেই অশ্িদ্বয় নামে অভিহিত করা! যাঁয়।”5 

ছুর্গাদাস আরও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, “বৈদ্য বলিলে ছুইটি ভাব মনে 

আসে, যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, ধিনি মনের চিকিৎসা! করেন'*'অশ্বিগুয় নামে 

সেই ছুই ভাবের, সেই ছিবিধ ব্যাধির শাস্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে-** ৷ 

যমজ সন্তানের সার্থকতাও ছুইভাবে ছুই ব্যাধির সন্বন্ধমথত্রে উপলন্থ হয়। 

কারণ দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি_ ছুই-এর অচ্ছেস্ত সম্বন্ধ 1” 
অশ্থিৰয়কে ঈশ্বরের শক্তি বললেও আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ হয় না। 

কারণ, পূর্বেই দেখেছি যে স্থ্যামির তেজোরপী সর্বব্যাপী অনন্ত চিৎশক্তি আত্মা বা 
প্রাণরূপে বিভাসিত। আর নেই চৈতন্রূপী প্রাণশক্তিই ত রূপে রূপে প্রকাশিত । 

অরথুট- -মশ্বিদধয় বিবন্বান্ বা! সুর্যের পুর । কিন্তু তাদের মাতা লরখুযু। সরু 
সম্পর্কেও পঞ্ডিতরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । আচার্য যোগেশচন্জ রায়ের 

অভিমত পূর্বেই উদ্লিখিত হয়েছে । রমেশচন্জ দত্তের যতে উঁষাই স্রগ্য। 

১05 006 ৬৬৫৬০ 88৩ 93 ২ 020 056 ৮5৫৪৭ 0885 94 

ও ছুর্গাদাস সম্পাদিত খখেদ, ১২ খত, ১৩1১৭ খের ভাস্গ, পৃঃ ১৪১ 
৪ কো ও তাহারব্যাথ্যা--পৃঃ ৮৩ 



অস্থিনী কুঙগাদ্বতনর ৪১৩ 

“আলোক বা রশ্মিসমৃহকে খথেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং 
হুর্ব ও উবাকে অশ্বযুক্ত বলগিয়৷ সম্বোধন কর! হইয়াছে । অশ্বিন শব্দেরও সেই 
অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। পর্বর্তা উপাখ্যান : হুর্ঘ ও উহা অশ্ব ও 
অস্থিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিনীদ্য় তাহাদেরই পুত্র । 

'**দ্বার কন্ঠ। সবগুুর সহিত বিবন্ধানের বিবাহ হয় এবং সরণুযু আশ্বিঘয়কে 
প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন । 

“বিবস্বান অর্থ সূর্য এবং সরণুয উষ1 ৮" 
বমেশচন্দ্র আচার্য যাক্ষের মত অন্মবণ করেছেন। ঘাস্ক লিখেছেন, 

“রাজ্িরাদিত্যন্তাদিত্যোদয়ে অস্তর্ধীয়তে ।৮২ 
_বাত্রি অর্থাৎ রাত্রির অংশবিশেষ উবা আদিত্যের পত্রী, আদিত্য উদয় 

উষ! অন্তহিত হয় । 

যাক্কের এই ব্যাখ্য] গ্রহণযেগা বলেই মনে করি । একই সূর্য যেমন অবস্থা- 

বিশেষে কখনও বষ্টা, কখনও ত্বষ্ঠাব পুত্র সুর্ধ, আবার কখনও স্র্ষপুত্র অশ্বিন, 

তেমনি একই উষা! কখনও হৃর্ষের মাতা, কখনও পত্রী, আবার কখনও ভগিনী । 

সূর্ধের আবির্ভাবেব পরই সরম্যুকপিণী উা অন্তহিতত হন, তখন অশ্ববপী হূর্যকিরণের 
সঙ্গে মিলনে উধাব গর্ভে আদিত্য ও যজ্ঞারব জন্ম হয়। এই সত্য খঙ্েদেও 

বর্ণিত হয়েছে । খ্েদদ বলেছেন যে উষা,, ক্ষ, অগ্নি ও যজ্জকে জন্ম দিয়েছেন-_ 
অজীজনস্ত, হুর্ধং যজমগ্িং**' ।৩ 

অমরেশ্বর ঠাকুব লিখেছেন, প্রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর উধার 
উদয় হুয় এবং উধা ক্রমে আদিত্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। প্রভাত সময় সমুপস্থিত 

দেখিনা সর্বপ্রাণী ম্ব খ্ব কর্তব্যে অবহিত হয়। উষা আদিত্যের মাতৃস্ৃতা-_ 
সহস্থানত! নিবন্ধন উষ! আদিত্যের সহচারিণী এবং উষার বসহরণ করেন আদিত্য । 

সন্তান যেমন মাতাব স্তন্ত হরণ কবে, উধা আবার আদিত্যের জায়।--জায়াতে 

যেরূপ পতি অভিগত হয, উধাতেও আর্দিত্য সেইর়প অভিগত হুইয়া৷ থাকেন । 

আদ্িত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎমাবিত হয এবং অন্তর্ধান ঘটে ।ঃ 
সরণুযু শের অর্থ কি? যাস্ক বলেন, “সরণুযু সরণাৎ।” --গতার্থক স্থ ধাতু 

থেকে সরণুযু শব্ধ নিষ্পন্ন। যে সরণ করে বা গমন করে সে-ই সরণু। _ প্উষঃপ্রভা 

১ খখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, থু ৭+ ১২২ খক্ের টীকা ২ নিরুক্র--১২।১২% 

খাখেদ--৭1৭৮।৩ ৪ জিত (ক বি)--পৃঃ ১২৯৫ 



৪১৪ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

“যখন সুরের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়! হ্ুর্ধের সহিত অবিভক্তভাবে 

প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম হয় সরখু। সরঘুযু হুর্ধসহচারিণী উষঃপ্রভা, 
'বৃধাকপায়ীর পরবতিনী ; অরুপোদয়োত্তরকালীন উধাই লরণুযু |”, 

সরগ্যু উষ। বা বাত্রি অবসানকালীন সূর্ধালোক। তিনিই অশ্বরূপী হুর্যকিরণের 
সংস্পর্শে উদয়পূর্বকালীন অর্থাৎ জীবচক্ষর গোচরীভূত হওয়ার পূর্বাবস্থার় সুর্য এবং 
তৎকালে গ্রজলিত যজ্ঞপ্নিকে প্রসব করেছিলেন । সরণ্যু ও লরমা একই বস্তর 
'নামাস্তর। 

অশ্বিতয়ের একজনের নাম নাসত্য ও আর একজনের নাম দশ্র। কখনও 

কখনও দুটি শব্ধকেই ছ্বিবচনে ব্যবহার করা হয়েছে - “দন, 'নাসত্যো' বূপে। 
এ ক্ষেত্রে ছ্বিবচনাস্তক প্রয়োগে ছুই যুগ্ম দেবকে একসক্ষে বোঝানে। হয়েছে। 
অময়েশ্বর ঠাকুর দশ্র শব্দের অর্থ করেছেন, দর্শনীয় |২ 

সায়নাচার্য বলেছেন, দন শবের অর্থ শক্রধ্বংসকারী । “ক্রণামুপক্ষ্িতারো 
যদ্বা দেববৈদ্থত্বেন রোগানামৃপক্ষয়িতায়ৌ, অস্থিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি 
'শ্রুতেঃ 17৩ 

নাসত্য শবের অর্থ সম্বন্ধে যাস্ক লিখেছেন, “সত্যাবেব নাসত্যাবিতোরশবাভঃ | 
সত্যন্ত প্রুণেতারাবিত্যাগ্রায়ণঃ, নালিকাপ্রভবৌ বভ্বতুরিতি ।”* -্ণবাভ 
আচার্ধের মতে এঁরা সত্য অর্ধাৎ অসত্য নন, এইজন্তই নাসত্য । নিরুক্তকার 

আগ্রায়ণ মনে করেন যে এব! সত্যের (জল বা যজের) আষ্টা; এতিহাসিকগণের 

মতে নাসিকাজাত বলেই এর] নাসত্য । 

বেদে অগ্নি ও সূর্যকে ধত বা সত্য বল। হয়েছে । খত বা! সত্যন্বরপ উবাতনর 

উদ্নয়পূর্বকালের সৃর্যাগি যথার্থ ই অন্ধকাররূপ শক্র বা রোগনাশক দশ্র এবং নাসত্য 
নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য । 

সবণুযু এবং অশ্বিতবয়ের মধ্যে অনেক পণ্ডিত গ্রীক্ দেবদেবীর প্রতিরপত। লক্ষ্য 

করেছেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, প্গ্রীক্ দেবী "55৪ সরখুর রপাস্তর মাত্র, 

এবং জরখ্যু যেরপ অস্বীরপ ধারণ করিগ্ন। অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক্ 
[005 70600965977, সেইরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া &:6100 ও 10880201708 

নাষক ছুই সন্তানকে প্রসব করিয়াছিলেন 1”« 

১ নিরু--পৃং ১২৮, ২ নিরুক্ত কে. বি.)--পৃঃং ৭৮৭ 
ও খাহের-..১।১১৭1২১ কের জানত 6 নিকদ্-_৬।১প৩ 
€ খথেদের বলানুবাদ--১, পৃঃ ৪৩ ১1২৭৬ থকে ঈীক। 



অশ্থিনীকুমারছয় ৪১৫ 

দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "গ্রীসদেশের পৌকাণিক কাহিনীতে 'ক্যাষ্টর' 
ও 'পোলকৃস* নামক ছই দেবতার বিষয় বিকৃত আছে । অঙ্্িদ্বয়ের সাদৃষ্ঠ তাহাদের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অন্ু্মান করেন ক্যাষ্টর ও পোলকৃস্ 
অশ্থিদ্বয়ের অনুম্থতি মাজ্র |৮১ 

অশ্থিত্বয়ের অঙ্থরূপ &০11০ নামে এক ঘ্রীক্ দেবতা দেববৈদ্তরুপে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। এপোলোর একটি যমজ ভগ্মী ছিল 769:018 নামে | *্নুগ৪ লি 6115098 

0136:9107:5 0281)110090 40110 5৪ % £০৫ 01 12080101709 8730 70:০0- 
70605, ***11055 08189010100) & 611) 70106106101 :8680018১ (০৫685 

71 01011070126), 

দেববৈগ্য এপোলো ও অশ্বিছয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 

অশ্থিদ্বয়ের বাহুন-_অশ্ব অশ্বিছয়ের বাহন। কিন্তু অশ্বিছয়ের বাহনকপে 
গর্বভেরও উল্লেখ রয়েছে । 

কদ1 যে! গে। বাজিনো৷ বাসভন্ত যেন 

যজ্ং নাসত্যৌপযাথঃ ॥২ 
--বলবান গর্দভ কখন তোমার্দের রথে যুক্ত ছয়? যন্বার। আমাদের হজে 

আগমন কর ।* 

তত্রাসভো৷ নাসত্যা সহশ্রমাজ! যমন্ত প্রধান জিগায়। 

--তোমাদের প্রিয় গর্দভ ঘমের প্রিয় সহন্র যুদ্ধে জয় কবিয়াছিল।”* নিঘণ্ট,তে ও 

গর্দভ অশ্থিয়ের রথের বাহক ।* 

জুর্ধার বিবাহ-_অস্বিদবয় সম্পর্কে একটি প্রচপসিত উপাখ্যান এই ঘে ভাবা 

একজে হুর্কের কন্যা হ্র্যাকে বিবাহ করেছিলেন । খথেদের দশম মগ্ডলান্তর্গত 
পঞ্চাশীতি স্থক্কে সূর্যা ও অশ্থিদ্বয়ের বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে । 

হুর্যায়া অশ্বিন বরাগ্িরাসীৎ পুরোগবঃ ।* 
-_-অশ্বিদ্বয় সূর্ধার ৰর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দৃতম্বরূপ হুইলেন।* 

সোমে৷ বধুসুত্ভবদশ্থিন! স্কামুভা বর] । 

১ বেদ ও তাহার ব্যাখা_-পৃঃ ৮৩ 

২ 05960115655, ৮০1, 2 (557803706)- ১০৮৩ (28৮58, 086৩ 57 

ও টয়. _2৩61৮ ৪ অনুযাদ-_রবেশচজ ধর € খাখ্েদ--১1১১৩।২ 

* বাুযাহ-...হানে ৭ লিঘপ্ট,--১।১৪ ৮ খঙেছ-_১০1৮1৮ 

৯ অনুনায-্রমেশচজ দ্ধ 
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হুর্যাং যৎ্পত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতা দদাৎ॥ 

মনো! অস্ত! অন আসীদ্দৌরাসীছৃত ছদিঃ। 
শুক্রাবনডাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্যা গৃহম্ ॥১ 

-_স্থ্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা কৰিতেছিলেন, তাহাতে স্থর্য যখন সুর্যাকে 

সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্শিত্বয়ই তাহার 

বরম্বরূণে পরিগৃহীত হইলেন । 

মনই তাহার শকট হইল, আকাশই ভধ্বণচ্ছাদন হইল। ছুইসক্র (অর্থাং 
দুটি শুকতারা) তাহার শকটবাহী হুইল, এইরূপে হ্ুর্ধা পতির গৃঙ্নে গমন 
কবিলেন ।২ 

য্শ্থিন! পৃচ্ছমানাবঘাতং ত্রিচন্রেণ বহতুং হূর্ধায়াঃ | 
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্ পুত্রঃ পিতরাববূনীত পৃষা ॥5 

_হে অশ্বিদ্ধয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা 
করিতে করিতে স্্ধার বিবাহদান গ্রহণ করিলে তখন সকল দেবত! তোমাদিগের 

সেই গ্রহণকার্ধ অন্থমোদন কবিলেন, পৃষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমার্দিগকে 
কন্তাব বরম্বরূপ বরণ করিলেন | 

আ. যহ্থাং র্যা রথং তিচত্রঘুয্ুদং সদ] । 
পরি বামকরুষ। বয়ে ত্বণা ববংত আতপঃ ॥« 

_-হে অস্বিছ্য়! য্কালে (তোমাদিগের পত্ী) স্ুর্[া তোমাদিগের সর্বদা 

দ্রুতগামী রথে আবোহণ কক্সেন, তৎকালে দীপ্তিশালী সমুর্দিত হুর্ধের আতপসকদ 

বিস্তৃত হয় ।১ 
জ। বাং পতিত্বং সখ্যায় যোষাবৃণীত জেগ্ঠা যুবাং পতী ।* 

--কুমারী (কা) এইরূপে বিজিত হুইয়! সখ্যতাহেতু আসিয়া! “তোমরা! আমার 
পতি' এই বলিয়া তোমাদেন্ধ পতিত্ব স্বীকার করিলেন ।” 

আ বাং বথং দুছিতা৷ তুর্ন্ত কর্মে বাতিষ্ঠদর্বতা জয়ন্তী ৷ 

বিশ্বে দেব! অন্বমন্থাস্ত হৃত্তিঃ সন্থু শরিয়া নাসভ্যা সচেথে ॥৯ 
-হে জঙ্থিদ্ধয়! তোমাদের শীত্রগামী অশ্ব থাকায় হুর্ধের ছৃহিতা বিজিত 

১ খখেছ- -১৭1৮৫।৯-১০ ২ তদ্গেৰ ৩ খখ্েদ--১০1৮৫।১৪ 

অনুযাত্-_রবেশচজ দত ৫ ধাখেদ---৫1৭৩1৫ ৬ জনুযাদ- তদেষ 
ডং । 

কর্ধেদ--১।১১৯।৫ ৮ অনুবাদ--তদেৰ ৯ খাপ্থেদ--১1১১৬1১৭ 



আঁশ্বনীকুমাবছয় ৪১৭ 

হয! তোমাদেক় রথে আরোহণ করিলেন, সে বধ কাম্েপ্ন (ঘোড়দৌড় পথের 

সীমাচিহুর্ূপ কাষ্ট) ন্যায় সকল দেবগণের হৃদয়ের সহিত ইহা! অন্ুমোষন করিলেন ; 
হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে ।; 

এই খাকৃটির একটি ইংরাজী অনুবাদ £ 4109 88081869৮01 0006 9012 
10000690 9০00৮ 99:10 11168 009 1১০ 1589 0 8199 8০09] 161 60৩ 

150799. 411 099 8০৫৪ ৪9:০5] লা86)) 610617 1598765) 500 0 বৃ 588655৪) 
1:00960 8৪ 01690 জা161) £105.২ 

আচার্য সায়ন এই খক্টিক় ভাসতে এতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত 
করেছেন । উক্ত ব্রাঙ্গণে আছে : “সবিতা! স্ব-ছুছিতরং সোমায় রাজ প্রধাতু- 
মৈচ্ছৎ। তাং ক্ুর্যাং সর্বে দেবা ববয়ামান্থঃ | চিজ | আদিত্যমবধিং 
কহ।জেং ধাবামঃ। নোহম্মমকং মধ্য উজ্জেন্ততি, তবন্তেম্নং তবিষ্তাতীতি । তত্রা- 

শ্বিনাবুদজয়তাম। সা চক্তর্ধা জিতবতোন্তয়ে। ঠা তত্র প্রজাপতির্বৈ 
মোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রীযচ্ছৎ।”৩ 

সবিতা নিজের কন্যা! সোমরাঞ্জাকে প্রদান করতে ত ইচ্ছা করেছিলেন । সকল 

দেবতাই ক্ুর্যাকে বরণ করতে অভিপাষী হয়েছিলেন । তব পবম্পরকে বললেন, 

আমর! আদিত্য পর্যন্ত দৌড়াব | আমাদের মধ্যে ঘিনি জয়ী হবেন এই স্রর্ধা 
তীরুই হবেন । অশ্গিদ্বয় জয়লাভ করলেন । বিজয্ী অশ্বিছয়ের রথে সেই ক্র্ষ 

আরোহণ করলেন । প্রজাপতি সোমরাজজাকে নিজ কন্তা দান করেছিলেন । 
সূর্যের কিরণরূপা। খা তেজোরূপা নি, তিনিই স্যর পত্বী। কূর্য থেকে জাত 

ধলে তিনিই স্থধের কন্যা সূরা । উধাকালে কিরণমধী শক্তির প্রথম আবির্ভাব । 

তাই হুর্ষের কিরণময়ী উবা কখনও হ্র্ষের পত্বী, কখনও ্ৃর্যের কন্তা। সরণ্যু 

সবমা! ও উষা একই বস্ভ। হুর্যাও এদের সঙ্গে অভিম্না। অশ্বিদ্বয়ের রথ স্থর্য- 

মণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্ৃতরাং সূর্ধীকে অশ্বিদ্বয় সুর্ধমগ্ডলে বহন করেন। 
সেই পথের উধব ভাগের আচ্ছাদন আকাশ । অস্বিদ্ধয়ের পুত্র পুষ1 (উদয়কালের 

পরবর্তী অবস্থার সূর্য) এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । সোম ছিলেন হুর্ধার পাণি- 
প্রার্থী। সোম বা চন্দ্র উষাকালে হুর্যতেজ প্রার্থনা করেছিলেন । কিন্তু জয়ী হলেন 
প্রাক-উদয়কালীন স্থ্ধাগ্ি অশ্বিযুগল। সোম ূর্ঘ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না 8. 
তখন যে প্রভাত সমাগত। স্র্যালাভের অধিকারী হলেন অশ্ব | 

১ জগুবাদ--তদেব ২102, 8১10, 0580662066--৬ 6020 $৫০57০75, ৮০]. 

৩ এ্ীতরেয় ত্রাঃ_-১৬।৭ 

চা 
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ঝা থলেছেণ, এব খবর পরী নিব সুধান্ত পত্বী। এষৈবাভিহকাল- 

'তম11”১ - হৃর্যা সুর্যের পত্বী। এই উবাই কাল গত হলে হুধোদ্য়কালের 

নিকটবতিনী হয়ে স্থ্য। হয়ে থাকেন । 
যাক্কের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন অমরেশ্বর ঠাকুর £ পউদক়-প্রীক্ক্ষণবর্তী 

আদ্িত্যের নাম সূর্ব--তৎ সহ্চারিণী উধঃপ্রভ। হুর্|া। কাজেই আচার্য বলি- 

তেছেন -উখাই কালাতিক্রমে স্থর্যোদয়ের প্রতি নিকটবতিনী হইয়া সুর্য নাষে 

অভিহিতা হন। মোটের উপর অরুণোদয় পূর্ববতিনী অধিকতর প্রকাশসম্পন্ন! 

উষাই হর্স ।”২ 
কষ্ণথছুর্বেদের ভাঙ্গে মহীধরও সূর্য] অর্থে সূর্ষপত্বীকে গ্রহণ করেছেন। 

কৃষ্যজুর্বেদে আছে ঃ স্থধায়া উধোহদিত্যা উপস্থে। 

সুরার আন বেদীবধপা পৃথিবীতে বর্তমান । এখানে মহীধর শিখেছেন, 

“ন্ুর্যীশব্দেনে।৭। আধিত্যপত্বী বিবক্ষ্যতে |” 

স্যার রথারোহণ যে স্ুর্ধকিরণের স্ূর্যমগ্ডুলে প্রবেশে এ সত্য খথেদের একটি 

মন্ত্র থেকেও অগভূত হয়। 

স্থকিংস্তকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং হ্থবৃতং সচক্রম্ । 

আবোহ হ্র্যে অম্ৃতশ্ত লোকং শ্যোনং পত্যে বহতুং কু ॥৩ 
-_হে স্থ্যে, ভ্রিলোক বিভামক নির্ধল সর্বরূপসম্পন্ন হিরণ্যোপমবর্ণ অথব৷ 

হিরণ্যবৎ বরণীয় শোভনগতি অথবা শোভনরশ্মি পরিবৃত সুদীপ্ত আদিত্যমগুলে 

আরোহণ কর। পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত সখকে বহতু বা মাঙ্গলিক জ্রব্য 

কর; অথবা সুখে শর্বপালক আদ্দিত্যে অনুপ্রবেশ কর ।* 

অনুবাদক এক্ষেত্রে মন্তবা করেছেন, দন্্ধপ্রভাকে কুর্যমগ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া খনি বলিতেছেন; বাস্তবিকপক্ষে স্ু্ধপ্রভাও ্ধমগ্ডলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ _ 

হুর্যমণ্ডলে হূর্বপ্রভার অনুপ্রবেশ কল্পনা মাত্র।”* 
অশ্বিঘয় কর্তৃক হুর্ধাবিবাহের সঙ্গে গ্রীক্ পুরাণের উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। 

ম্যাকতোনেল লিখেছেন, “1159 4৪51108, ৪00৪ 01 795809, আ)0 ৫119 

02085 6189 ৪15 জয16) 61591 868908 %০0৭ 0088988 ৪ 8886925 0955 & 

0851151 10 605 60 1820008 15018805895 01 (7982 ]15600010855 8008 

১ নিরুদ্ত--১২৭।৮ ২ নিরুক্ত-_ে.বি.)--পৃঃ ১২৭৪ ৩ খাখেদ-_১০1৮৫।২, 
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অশ্বিঃয়ের বজ্ঞভাগ-_ দেববৈদ্করূপে আহত এবং সতত হলেও একসময়ে 

শশ্বিদ্ধয়ের যজ্ঞতাগ ছিল না। খক্ সংহিতায় এ বিষয়ে স্পই উল্লেখ না থাকলেও 

কুধযনূর্বেদে এ সম্পর্কে হুম্পই ইঞ্চিত আছে! কৃষ্সভূর্বেদ বলছেন, “আশ্বনানগ্রান্ 
গ্ীতাহম্ঞাবরোহস্বনৌ বৈ দেবানামগ্জাথবো পশ্চেবাগ্রং পর্ধৈতামস্থিনাবেতশ্ত 
%বতা৷ ষ আন্জাবরস্তবেবৈনমগ্রৎ পবিণক়ত--- 1” 

_ আশ্বিন শস্্রসমূহ (অশ্বিদ্বয় সম্প্িত যাগকর্ম)'অগ্রে গ্রহণ করবে। অশ্থিয় 
্্জজ এবং অবর। তাঁর! দেবতাদের অগ্জাবগ পশ্চাদ্বর্তাী হলেও অগ্রে 
গাদের গ্রহন করবে, অশ্বিয় এই যজ্ঞের দেবতা ঃ ধারা অন্জাবর তাদেরই 
অগ্রে গ্রহণ করতে হবে। 

ভাষ্যকার মহীধর বিষয়টিকে ব]খ)। কঞণেছেন হ “ম্বরং সর্বেষামগ্রজত্তবেন পৃজ্যঃ 
শন্নপ্যহ্জবদবরে। ভূত্বা যঃ সবৈস্তিরক্ক্িয়তে সোহয়মনুজাবরঃ | স চাশ্রিনং গ্রহং 
প্রথমং প্রযুজ্য পশ্চাদৈন্্রবায়বাদীন্ প্রযু্তীত। দেবানাং মধ্যেহস্থিনাবাহ্জাববো 
্বয়ং দেবেন পুজো সন্তাবপি ভিযক্বেনাবরত্বমাপন্ৌ---তথাবিধাবস্থিনৌ পশ্চাৎ 
কালাস্তপ্রহগ্রমিব পর্ষেতাং শ্রেষ্ঠতামেব প্রাপ্তবন্তৌ। এবং সতি ঘ অনুজাবরো- 
হস্ত্যেতন্ত সমানম্বভাবস্বাদশ্থিনৌ দেবতা । তীয় গ্রহস্তাগ্রত্থে সত্যশ্বিনাবেবৈনং 
যজমানং শষ্ট্যং প্রাপয়তঃ।” 

(অনার্য?) হয় সকলের পুজা হওয়া সব্বেও ধিনি অন্জতুল্য পশ্চাঘ্তা 
হয়ে সকলের ছারা তিরস্কত হন, তিনি অগ্ুজাবর। সেই আশ্বিন যজ্ঞ প্রথমে 

প্রয়োগ করে পরে ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের সম্পর্কে যাগ করবে। দেবতাদের 
মধ্যে অশ্বিদবয় অন্ুজাবর ; দেবরূপে পুজ্য হওয়! সত্বেও বৈচ্থরূপে অপকর্ধতাণ্রাণ্ধ। 

""*এইরূপে অশ্থিত্য় কানাস্তরে প্রধানরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। এইরপে 
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৪২০ হিন্দুদের দেবর্দেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

ধারা অনুজ্জাঁবর, দেবতাদের সমান ন্বভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় অশ্থিদঘ্ধয় দেবতা ৷ তাদের 

যাগকর্মে প্রথমত্বহেতু অশ্িদ্বয় যঞ্জমানকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করে থাকেন। 

মহাভারতে এবং পুরাণে এ বিষয়ের উপাখ্যানাধি বর্তমান । অশ্বিদ্বক্স চ্যবন 

খষিকে জরামুক্ত করে নবযৌবন প্রদান করায় চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে যজ্জভাগ প্রদানে 
কৃতসংকল্প হলেন । শর্ধাতি রাজার যজ্জে মহ্ষি চ্যবন অশ্বিছয়কে সোমের ভাগ 

দিতে উদ্ভতত হলে ইন্দ্র বাধ! প্রদান করলেন । ইন্দ্র বললেন, 

উভাবেতৌ৷ ন সোমার্হে? নাসত্যাবিতি মে মতিঃ। 
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্মণা তেন নাহৃতঃ ॥১ 

__নাসত্যছর় দেবতাদের ভিষকৃ, সেই কর্মের নিমিত্তই তাদের মোমভাগ দেওয়। 

উচিত নয়। স্ৃতবাং দেবদ্বয় যজ্জে সোমের ভাগী নয়,__এই আমার অভিমত । 

ইন্জর অশ্িদ্বয়কে যজ্ঘভাগ প্রদানোগ্যত চাবনকে বজজপ্রহারে উদ্যত হলে চ্যবন 
যজ্ঞাপ্রি থেকে মদাস্থরুকে উৎপন্ন করলেন । মদাস্থর ইন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত 

হোল । তখন ইন্দ্র অশ্িদ্বষ়ের যজ্ঞভাগ স্বীকার করলেন । 

সোমাহীবশ্থিনাবেতাবদ্ধ প্রভৃতি ভার্গব | 

তবিষ্তাতি সত্যমেতদচে বিপ্র প্রসীদ মে ॥ 

স্কনদপুরাণে (আবস্তাথড) চ্যবন অশ্শিদ্ধকে সোমভাগ দিতে প্রস্তত হওয়ায় 

ইন্দ্র বলেছিলেন £ 
ভিষজৌ দেবতানাং হি কর্মণা তেন গহিতো 
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং প্রদাস্তসি যদি ত্বয়ম্। 

বজং তে প্রহবিষ্তামি ঘোররূপং সুদারুণম্ ॥* 

দেবতাদের বৈদ্য, সুতরাং কর্মের দ্বার! নিন্দনীয় । তুমি যদি এদের সোম, 

প্রদান কর, তবে আমি তোমাকে ভয়ংকর বজ্ঞ ছার! প্রহার করবো । 

চ্যবন শিবের আরাধনা করলেন । ইন্দ্র চ্বনকে বজ্ঞ প্রহাবে উদ্ভত হলে 

চ্যবনের আবাধিত শিবলিঙ্গ থেকে জালা নির্গত হয়ে দেবগণকে দগ্ধ করতে 

থাকে। নেই অগ্নির ধূমে অন্ধপ্রায় দেবগণ অশ্থিনীকুমারছ্বয়কে সোঁমপায়ী 
করলেন। 

১ মহা, বনপর্ব-_১২৪।৭ ২ তদেব_-১২০৩ ৩ স্বনদপু$, আবন্তযখও্--৩+1৪০-৪১ 
৪ তয়েষ-:৩,1৪৫.৪৭ 



'শ্থিনীকুমারছয় ৪২২ 

এতন্সিননস্তরে জাল। নিংহতা লিঙ্গমধ্যতঃ ॥ 

তয়! দেবগণ! লর্বে দহামান। বিচেতসঃ | 

প্রোচুর্গদ্গদয়া বাচা ধূমেনাম্ধীকৃতেক্ষণাঃ। 
ক্রিয়েতাং সোমপাবেতাবশ্থিনৌ বলশ্ছদনঃ ॥১ 

তখন ইন্দ্র চ্বনকে বললেন, 

সোমপাবশ্থিনাবেতাবদ্ধ প্রভৃতি ভার্গব। 

ভবিষ্যতঃ স্ততৌ সর্বমেতৎ সত্যং ব্রবীষি তে ॥ 

_ হে ভার্গব, আজ থেকে অশ্িদ্বয় সতত হবেন এবং সোমভাগী হবেন, এই 

সত্য আমি বলছি । 

অশ্থিঘয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের বিধোধের কারণ কি? কারণ চিকিৎসাবৃতি । খখেদে 

অশ্থিদ্বয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের কোন বিরোধ নেই। বরং অশ্বিছয় ইজ্জের সহায়ক ও 

রক্ষাকতী ; এমন কি ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন । এনে ছয়, পরবৈদিক যুগে চিকিৎসা 

বৃত্তিকে হীনবৃত্তি বলে গণা কর হয়েছে । কৃষ্ঞ্ভুবেদের সময়েই এই মনোভাৰ 

প্রকট হয়েছে । মহাভারতে অশ্শিদ্বয়কে শৃদ্রে ব্লা+হয়েছে £ 
অশ্থিনৌ তু স্থৃতৌ শৃত্রো তপস্থ্াগ্থে সমাস্থিতৌ ।* 

হীনবৃত্তিগ্রহণকারী শে বদ্যসমাজ-_ তাদের ধিনি দেবতা তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ 

হুতে পারেন না, তাই এই বিরোধ । 

১.ানালু$, আবন্তযথ ৩,1৪৮ ২ মহাঃ, শাভিপর্ব ২৯৮২৪ 



মরুদ্গণ 
অরু্দূ্শাপের জন্ম_বিধু দিতির পুত্র হিরপ্যকশিপু ও হিরপ্যাক্ষকে বধ 

করেছিলেন। দিতি ভাবলেন, বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্র উক্ত দানবন্বয়কে বধ 
কবেছেন। এইজন্তই তিনি ইন্ত্রধাতী পুত্র কামনা করলেন । 

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপাঞ্গ্রাহেণ বিষুন! । 
মন্থ্যনা শোকদীস্তেন জলম্তী পর্য চন্তয়ৎ ॥ 

কদ। ন্ ভ্রাতৃহস্তারমিন্দ্িয়াণামু্ণম্ । 

অক্রিল্নহদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শে স্থথম্ ॥ - 

. -বিষ্কুকে সহায় করে ইন্দ্র দিতির পুত্রকে বধ করার দিতি শোকে উদ্দীপ্ত 

এবং ক্রোধে প্রজ্ঞলিত হয়ে চিন্তা করলেন, ইন্দরিয়ন্থখাসক্ত, এুর, কঠিনন্বদয়, 
ভ্রাতৃহস্তা পাপী ইন্ত্রকে বধ করে কবে আমি স্ৃখে শয়ন করবো ! 

ইন্্হস্তা পুত্রকামনায় দিতি স্বামী কশ্বপের সেবা করলেন এঁকান্তিক নিষ্ঠা 
সহকারে । প্রতিজাবদ্ধ ক্টপ পত্বীর সেবায় প্রীত হয়ে একাস্ত উদ্বিগ্ন মনে বর 
দিলেন, “তুমি অভিমত পুত্রলাভ করবে, যদি এইরূপ নিষ্ঠা সহকায়ে এক বৎসর 

ব্রতাচরণ করতে পাবে!) ব্রতাচরণে কৌন প্রকার ক্রটি হুলে এঁ পুত্র ইন্তরহস্তা না 

হয়ে দেবগপের অন্গগত হবে। 

পুত্রন্তে ভবিতা৷ ভব্দে ইন্দ্রহা দেববান্ধবঃ । 

মংবসরং ব্রতমিদং যছ্যঞ্তো ধারগ়িহাসি ॥২ 

ইন্র দিতির অভিপ্রায় জানতে পেরে ব্রতচারিণ দিতির সেবা করতে 
লাগলেন অতন্স্রিতভাবে। অবশেষে একসময় দিতির বৃতচারণার ক্রটী লক্ষিত 

হোল। একদিন সন্ধ্যায় দিতি উচ্ছি্ই অবস্থায় আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না 
করেই নিজ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন । 

একদা! তু সন্ধযায়ামুচ্ছিষটা ব্রতকশিতা ৷ 
অশ্পৃ্বার্যাধোতাজ্ঘি.. হুন্থাপ বিধিমোহিতা। ॥ 

এই স্থযোগে ইন্দ্র নিপ্রিতা দিতির গর্ভে যোগমায়ার সহায়তায় প্রবেশ করে 

» গর্ভস্থ দবর্ণবর্ণ সন্তানকে সাতথণ্ড করলেন । গর্ভস্থ শিশুরা রোদন করতে থাকার 

ইন্দ্র তাদের প্রবোধ দিতে দিতে প্রতিটি খণ্ডকে আবার সাতখণ্ডে বিভক্ত করলেন। 

১ ভ্রীমদভাগবত-_-৬।১৮।২৩-২৪ ২ প্রীদদ্ভাগবত--৬1১৮৪৫ ৩ আ্রীমদ্ভাগব্ত- ৬1১৮৬, 
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দিতে; প্রবি্ই উদরং যোগেশো! যোগমায়য়। ॥ 

চর্কত সগ্তধ গর্ভং বস্রেণ কনকগ্রভম্। 

রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মারোদিরিতি তান্ পুনঃ ॥1 
এইভাবে দিতির সম্তানগণ উনপঞ্গাশভাগে বিভক্ত হলেন। কিন্তু বিষ্ণু 

কৃপায় এর! জীবিত রইলেন। ইন্দ্র এদের স্থীয় পার্র্দ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি 

দিলেন। এক বৎসর পরে অগ্নিসরৃশ উনপঞশ দিতিপুত্র ভূমিষ্ঠ হলেন। এরা 
উনপধাশ মরুৎ। দিতির জিজ্ঞাসার উত্তরে ইন্দ্র অকপটে তা বলায় দিতি 

সন্কষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে অন্থমতি দিলেন পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। ইহ্রর হ্বঃমনে 
মরুদগণকে সঙ্গে নিয়ে হ্বর্গে প্রস্থান করলেন । 

পদ্পুরাঁণ (স্থট্টিখও) অনুসারে কশ্টপপত্বী কুবপা! দিতি এক মহৎ ব্রতান্রষ্ঠানের 

মহিমায় কশ্যপের বরে রূপলাবণাময়ী হয়ে উঠলেন। এর পয়ে দিতি ইন্দ্রবধের 

নিমিত্ত মহাশক্তিশালী পুত্রবর প্রার্থনা করলেন । কন্ঠপ আপন্তস্ব কথিত পুত্র 
যজ্ঞ সম্পাদন করলেন; 'ইন্ত্রশ্র জন্মগ্রহণ কল্প' বলে তিনি অগ্নিতে আন্তি 

প্রদান করলেন । 

আপস্তশ্বীং ততশ্চক্রে পুত্রে্টং দরধিণাধিকাম্। 
ইন্দ্রশত্রো ভবহ্থেতি জুহাব 5 হবিস্বরন্।২ 

দিতির গর্তাধান হোল কশ্তপ পত্বীকে শতবৎসর যাবৎ শ্ুদ্ধাচারে থাকার 

নির্দেশ দিলেন। শতবর্ধ পুর্ণ হতে যখন মাত্র তিন দিন বাকী সেই সময়ে ছিত্রান্বেধী 

ইন্দ্র দিতির সামান্ত অসাঁবধানতার স্থযোগে ধিতির গর্ভে প্রবেশ করলেন এবং 

গর্ভস্থ সন্কানকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করলেন । 

| ততো শতবর্ধান্তে লা ন্যুনে তু [দবসৈত্তিভিঃ ॥ 
মেনে কতার্থমাত্মানং গ্রীত্য। (বিশ্বিতমানসা । 

অকুত্বা! পাদয়ো৷ শৌচং শয়ানা মৃ্তমূর্ধজ। ॥ 
নিদ্বাভর-সমাক্রান্তা দিবাপর।শরাঃ কচিৎ। 

ততন্তদদস্তরং লনা প্রব্শ্ত।্থঃ শচীপতিঃ ॥ 

বন্ধেন সপ্তধ! চক্রে তং গর্ভং ভ্রিদশাধিপঃ | 

ততঃ সপ্ত তে জাতাঃ কুমারাঃ হুর্ধব্সঃ ॥ 

১ ভাগবত-_৬1১৮৬১-৬২ ২ পদ্ম গু$ শৃহিখও--৭1৩৪ . 
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রুদস্তঃ সন্ত তে বাল! নিষিষ্ধ! দানবারিণা | 

ভুয়োহপি হন্দমানাং স্তানেকৈকান্ সগুধ! ছবিঃ ॥ 
চিচ্ছেদ বন্তহস্তো বৈ পুলভুদয় সংস্গিতান্.। 
এরমেকোনপঞ্চাশডূত্বা তে রুরুদুতূশিম্ ॥ 

ইন্জে। নিবারয়ায়াস মা কুদধ্বং পুনঃ পুনঃ |; 

_-ভারপর শতবর্ধের শেষে তিনর্দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকাকালীন দিতি 
আনন্দে বিস্মিত মনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন । তিনি কেশ মুক্ত করে পা 

বন ধুয়েই শয়ন করে দিবাভাগেই বিপরীত দিকে মস্তক কবে কোন সময়ে নিদ্রিত 

হয়ে পড়লেন। তদনন্তর ইন্দ্র স্থযোগ পেয়ে তার দেহমধ্যে প্রবেশ করে তার 

গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত করলেন । ফলে হৃর্যকিরণ সদৃশ কুমারগণ সাত অংশে 

বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়লেন । ক্রন্দনরত সেই বালকদের দানবারি ইন্দ্র নিষেধ করা 

সত্বেও তার! স্বারও বেশী রোদন করতে থাকায় ইন্দ্র বন্্রহস্তে এক একটিকে 
পুনরায় সাত ভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন । গর্ভস্থিত শিশুরা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত 

হয়ে আরও প্রবল ভাবে কাদতে লাগলেন, ইন্দ্রও “রোদন কোরে! না, ঝোদণ 

কোরো না” বলে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেন । 
যেহেতু ইন্দ্র এই গর্ভস্থ শিশুদের “রোদন কোরে! না, রোদন কোরো না, 

বলেছিলেন, ষেইজন্ত এদের নাম হোল মকুৎ। 

রদ্মান্সা রুদ ইত্যুক্তা রুদন্তো গর্ভসম্তবাঃ। 

মক্তে। নাম তে নান! ভবন্ত স্থখভা গনঃ ॥* 

পঞ্পপুরাণের অপর অংশে (ভূমথণ্ড) এই একই উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে 

পরিবেশিত হয়েছে । বলাহ্থর ও বৃত্রান্থর নিহত হলে বিলাপরতা দ্িতিকে 

কশ্ঠপ ইন্্রহস্ত। অপর একটি পুত্র প্রদানে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, দ্বিতিকে 
সুচি হয়ে শতবৎসর তপস্তা করতে হবে। কশ্তপ ও দিতি তপশ্তার নিমিত্ত মেরু 

প্রদেশে গমন করলেন। ইন্দ্র পঞ্চবংশন্তবর্ধীয় ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে দিতির 
সেবা করতে লাগসেন এবং নিরানব্বইঙম বৎসরে দিতির আচরণে ছিদ্র পেয়ে 

দিতির শরীরে প্রবেশ কয়েন । 
উনে বর্শতে তক্তা দদর্শান্তরমচযাতঃ ॥ 
অবৃত্ধা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশং | 

১ পড্রপু$, হুতিখও--৭৫81৬, ২ পল্পপু' চইউিখও_-4/৬9 
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শষ্যান্তে সা শির: কৃত্বা। মুক্তকেশাতিবিহ্বল! ॥ 

নিজ্রাযাহাবয়ামাস তন্চাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্টা স:। 

বজ্জপাণিস্ততোগর্ভং সপ্তধা বিচকত হ ॥ 

বজ্জেণ তীক্ষু ধাবেণ রুয়োদ উদরে স্থিতঃ। 
স গর্ভন্তত্র বিপ্রেন্্রা ইন্দ্রহস্তগতেন বৈ ॥ 

রুদমানং মহাঁগর্ভ. তমুবাচ পুনঃ পুনঃ | 
সশতন্রতুর্মহাতেজ। মা রৌদীরিত্যতাধত ॥ 
সপ্তধা৷ কৃতবান্ শক্রস্তং গর্ভং দিতিজং পুনঃ । 
এটৈকং সপ্তধ। ছিত্বা রুদমানং স দেবরাট্ ॥ 

ততে] বৈ জাতাস্ত মরুতো৷ দেব! সবে মহোঁজসঃ। 

যথা ইন্দ্রেণ বৈ প্রোক্তা বভূবুর্মরুতস্তথা ॥ 
_উনশতবর্ষে ইন্দ্র তীর ছিদ্র দেখতে পেলেন । পাদ প্রক্ষালন না কবে 

শয্যার প্রান্তে আলুলাপ্লিত কুস্তল মস্তক রেখে দিচ্ছি নিত্রায় অভিভূত হয়েছিলেন । 
বজ্রহন্ত ইন্দ্র সেই স্থযোগে তার উদরে প্রবেশ কিরে গর্তকে সাত ভাগে ছিন্ন 

করলেন । তীক্ষধার বজ্র আঘাতে ছিন্ন উদরস্থিত গর্ভ রোদন করতে সুরু করলেন । 

ইন্দ্রহস্তগত রোরুগ্যমান গর্ভকে মহাতেজা ইন্দ্র 'কেঁদো৷ না" বলেছিলেন । দেবরাজ 
দিতির গর্ভে এক এক ভাঁগকে পুনরায় সাতভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন । 

এইভাবে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভ "মা রুদ* ইন্দ্রের এই বাক্য 
অনুসারে মরুৎ নাম প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রকেই আশ্রয় করেছিলেন । 

অতিবীধমহাকায়াস্তী ব্রতেজঃপরাক্রমাঃ | 

একোনাশ্চ বত্ুবুস্তে পঞ্কাশন্মরুত স্ততঃ ॥ 

মরুতো৷ নাম তে খ্যাতা ইন্দ্রমেব সমাশ্রিতাঃ | 

ভূতানামেব সর্বেধাং রোচয়স্তঃ গণং মহৎ ॥ 

_অতি শক্তিশালী বিরাটারুতি তীব্রতেজ ও পরাক্রমশালী একোনপঞ্চাপৎ 

ষরুৎ জন্মেছিলেন, তারা মরুৎ নামে খ্যাত হয়ে ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিলেন। 
এই মহান্ গণদেবতা সকল প্রাণীর আনন্দদায়ক হয়েছিলেন । 

ইন্দ্র ও মরু _ খথেদে মরুৎসবন্ধীয় ৪০টি হৃক্ত আছে। তন্মধ্যে ৩৩টি সুক্ত 
'কেবলমাআ মরুদ্গণের উদ্দেশে উৎসর্গীকত। বাকী সাতটি স্ক্তে মরুদ্গণ সতত 

' পল্পপুঃ, ভূষিখণ-_২৬।১৭-২২ ২ তদেৰ_২৬।২৪-২৪ 
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হয়েছেন ইন্দ্র অগ্নি প্রত্ৃতি দেবতাগণের সঙ্গে ৷ ইন্দ্রের সঙ্গে মর্দ্গণের ঘনিষ্ঠতা 
খথেদের নানাস্থানেই লক্ষিত হয় । কোন কোন হক্তে ইন্দ্র ও মরুৎ একত্র স্তত 

হয়েছেন। মরুদ্গণ ইন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। তীরা ইন্দ্রের মতই 
দীষ্তিমান, গুহায় লুক্কায়িত গাভী উদ্ধারে ইন্দ্র সহায়ক। 

ইন্জেণ সংহি দৃক্ষসে সংজগ্মানো! অবিস্থাষা। 
মংদৃলমানবর্চদা ॥২ 

--হে মরুং্গণ ! যেন তোমার্দিগকে ভীতিরহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখা 
ষায়$ তোমর! নিত্য প্রন্দিত ও তুন্যদীপ্তি বিশিষ্ট ।৩ 

তং ব ইন্দরং ন স্ুক্রতুং-*' ।* 
_হে মরুৎগণ, তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকান্রী | 

বালু চিদারজতুভিগুহা চিদিস্্র বহিভিঃ। 
আবিংদ উন্লিয়৷ অন্থু ॥৬ 

_হেইন্দ্র! দৃঢস্থানের ভেদকারী এবং বহনশীন মরুৎদিগের সহিত তুমি 
গুহায় লুকাক্সিত গাতী সমৃদয় অন্বেবণ করিনা উদ্ধার করিয়াছিলে।* 

বৃত্রবধ বিষয়েও মরুদগণ ইন্দ্রের সথ। - 

বাবৃধানে। মরুৎসথেন্দ্রো বি বৃহমৈরয্ৎ ।” 

_মর্দ্গণ সহায়ে বধিত ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন । 

মরুদ্গণ বুদান বিষয়েও ইন্দ্রের সখ, ইন্দ্র মরুদগণের সঙ্গেই সোমপান 

করেছিলেন । 

অপ্্ষে মুত আপরিরেযোহমং দ.নংদ্রমহ্ন দাতিবারাঃ। 
তেভিঃ সাকং পিবতু বৃন্বখাদঃ স্থৃতং মোমং দাক্তিষঃ স্বে সদস্থে ॥৯ 

__হে মরুংগণ! ইনি (ইন্দ্র) জলপ্রেরণ বিষম তোমাদের সথা। বলদাত। 

(ষরুৎগণ) ইন্দ্রকে হষ্ট করিয়াছিলেন । বৃত্রহন্ত! তাহাদিগের সহিত ঘজমানের গৃহে 
অতিযুত সোম পান করুন ।+ “ 

১ খখেদ- ১1৬, ১১৬৭৯ ৮1৯৬৯ ৮1৭৬ ২ করথেদ--১৬।৭ ৩ অনুবাদ--রমেশচগ্র দত 

৪ ধর্েদ--৬।৪৮৪ € অন্ুবাদ-_-তদেষ ৬ খাখেদ---১।৬1৫ 

৭ অন্গবাদ- -তথেৰ ৮ খবর্েদ---৮।৭৬।৩ ৯ ধরেদ--.৩৫১।৯ 

১ অন্বাদ---রমষেশচজ দত 



মরুদদগণ ৪২৭ 

ইহ পাহি সোম মরুত্তিরিজ্ঞ ।১-_ হে ইন্দ্র, মরুদ্গণের সঙ্গে এখানে সোপান 
কর। 

মরুপ্তিরিন্র সখ্য. তে অস্ত ।২__হে ইন্দ্র, মরুদগণের সঙ্গে তোমার সখ্যতা 

বর্তমান থাকুক । 

ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্গণের একাত্মতা প্রতিপাদিত হয় ইন্দ্রের মরুত্বান্ বিশেষণে ।* 
মর্দ্গণ বৃটটিদাতা, বদ্ধহস্ত* এবং বুত্রহস্তা,__“বস্রহন্তৈঃ মরুত্তিঃ 1”* বিশ্বকর্মীর মত 

তাঁদের হাতে ছুতারের বাইশ বা বাশি _ 
“তবে হিরণ্যবাশীভিঃ 1৮” 

মরুদ্গণ “বৃত্রহস্তমা:”" __ শ্রেষটবৃত্রহস্তা! । 
ৰি বুত্রং পর্বশো যুষুধি”__-তীরা৷ পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বৃত্রকে বধ করেছিলেন । 

মকুদ্গণের গুণকর্ম_ মরুদ্গণ নানাবিধগ্তণসম্পন্ন । তীদের অতান্ভুত 

বলবীর্ধের কথা এবং অত্যাশ্চধ গুণের কথা খধিগ্নাণ বারংবার উল্লেখ করেছেন। 

সরুদ্গণ স্ভতিকারীকে ছুগ্ধবতী গাভী ও প্রভূত অস্ন দান করেন। 
তরছ।জায়ব ধুক্ষতদ্িতা। . . 

ধেন্থুং চ বিশ্বদোহসমিবং চ বিশ্বভোজসম্ ॥* 
_হে মরুদ্গণ ! তোমরা ভরঘ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের ছুগ্ধদাত্রী ধেন্ু ও সকল 

ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এই দুইটি স্থখ দোহন কর ১০ 

মকুদ্গণ বিক্রমশালী যোদ্ধ1। সংগ্রামে তারা অজেয়, তীর শক্রহস্ত! | 

স্থযা ইবেছ্যযুধয়ো ন জগয়ঃ শ্রবস্ত বো! ন পৃতনাস্থ যেতিরে। 

ভয়ং তে বিশ্বা ভূবন] মরুপ্ত্যো রাজান ইব ত্েষনংদূশোনরঃ ৪১১ 

শুরদিগের ন্যায়, যুদধার্থীদিগের ন্যায়, যশংপ্রিয় পুকুষদিগের ভ্তায় শীত্রগামী 

মরুৎ্গণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন ; বিশ্বভূবন সেই মরুদ্গণকে তয় করে তাহারা 

নেতা ও বাজার ন্যায় উগ্রর্ূপ ।১২ 

আরও আশ্চর্যজনক কার্য মরুদ্গণ করে থাকেন। তীর কৃপ উর্ধ্বে উত্তোলন 

করেন, পর্বত বিদীর্ণ করেন, বীণা বাদন করেন, মোমপানে হই হন। 
এপ 

১ খাথেদ--+৫১1৮ ২ খাথেদ--৮।৯৬।৭ ৩ খাধেন ৩1৫১৭, ১১০১৮ 

৪ শী _-61৫81৩, ৮1৮৩২ ৫ আর লও ৬ ত্র ৮৭৩৭ 

৭ এ --৮াপা, ৮ উ্ ৮৮২৩ ৯» এ 18৮১৩ 

১* অনুবাদ- রমেশচজ্র দত্ত ১১ এ --১/৮৫1৮ ১২ অন্বাদ--তদেব . . 



২৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

ভর্ধং হু সুদ্রেবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্ধিভিছুবি পর্বতং। 
ধমংতো৷ বাণং মরুতঃ হুদদানবে! মদে সোম রণ্যানি চক্রিরে ॥১ 

--মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কৃপ উপরে উঠাইয়া! পথ নিরোধক পর্বতকে বিভেদ 
করিয়াছিলেন। শেতনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়। সোমপানে হৃষ্ট হইয়া 
ঝুমণীয় ধন দান কত্ষিঘ়াছিলেন ।২ 

মরদ্গণের বৃহত্ম এবং মহত্তম কার্ধ বৃষ্িপ্রদান । মরুদ্গণ ইন্দ্রের মতই মেঘ 
থেকে বৃষ্টি আনয়ন করেন । ইন্দ্রের সঙ্গে মরুন্গণের এই বড় সামৃশ্ঠ | 

প্রযামজোযু বিখুরেব রেজতে ভূমিরধামেু যন্ধ যুংজতে শুভে । 
তে ক্রীলয়ো৷ ধুনয়ো ভ্রাজদুষটয়ঃ মহিত্বং পনয়ংত ধৃতয়ঃ ॥৩ 

_ যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য ( মেষ সকলকে ) সঙ্জীভূত করেন, তখন 
'মরুতৎগণ মেঘসকলকে উকক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়৷ পৃথিবী 

বিশ্বহিতা স্ত্রীর ন্যায় কম্পিত হয়েন ; তাঁদুশ বিহারশীল, গমণনীন ও দীপ্তামুধ 

স্বরুৎ্গণ ( পর্বতাদি ) কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিম! প্রকটিত করেন । 

আ বিদ্যানসস্ির্মরতঃ স্বর্কে বথোভির্যাত খণ্টিমন্তিরশ্বপর্ণেঃ | 
আ. বধিষ্টয়া ন ই বয় ন পঞ্চতা৷ স্থুমায়াঃ ॥€ 

__হে মরুত্গণ! তোমরা! বিছ্যুত্যুক্ত শোতন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধসম্পন্ন ও 
অশ্থসংযুক্ত মেঘে ( আরোহণ করিয়া! ) আগমন কর । হে শোভনকর্মা মকুৎ্গণ ! 
প্রভূত অঙ্নের সহিত পক্ষার ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর ।১ 

দিব চিত্তমঃ কৃম্বংতি পর্জন্যেনোদবাহেন | 

ষৎ পৃথিবীং বুাুংদংতি ॥* 

_-( মরুৎগণ ) উদকধারী মেঘের ছারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, 
"পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন ।” 

বাশ্রেব বিছ্যুন্সিমাতি বৎসং ন মাত৷ নিষক্তি। 

যদেষাং বুট্িরসজি ।+ 
_ প্রশ্রত স্তনবতী ধেহুব ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে ; গাভী যেরুপ বৎসের 

১ খখেদ- ১1৮১০ ২ অনুবাদ? -_ তেব ৩ ধরে --১।৮৭।৩ 

৪ অন্থযাদ- তন্বে € খাদ --১।৮৮১ ৬ অনুবাদ- রনেশচজ দত 

৭ খাখেছ-১%৮ ৮ অনুবাদ তষেব ৯ ঝািম-_.১।৩৮।৮ 



মক্ষদগণ ৪২৯. 

দেব।.করে, বিছবাৎ সেইরূপ মরুদ্গণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরদ্গণ বৃষ্টিদান 
করিলেন ।১ 

যুন্াকং ম্মা রথ 1 অনু মুদে দধে মরুতে। জীবদানব: | 
বৃষটী গ্ভাবে। যতী (রব ॥২ 

_-হে দানশীল মরুৎগণ ! বুষ্টিকালে সর্বত্র সঞচাবিণী দীপ্চির ন্যায় তোমাদের 
র্থ ( দর্শন করিয়া ) আমি আনন্দ অনুভব করি 1" 

অভ্রাজি শর্ধে! মরুতো যদর্ণসং মোষণ। বৃক্ষ কপনেব বেধসঃ।* 

_হে বৃষ্টিদানকারী মরুৎগণ ! যৎকালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করিয়। 
বু্টপাত কর, তৎকালে তোমাদিগের বল প্রকাশিত হয়।* 

যে উগ্র। অর্কমানৃচুঃ *** 1৯ -ঘে মরুদগণ বৃষ্টিদান করেছিলেন-* | 

বিহ্যযন্মহসো নরে৷ অন্মদিদ্যবে। বাতাত্বিষে। মরুতঃ পর্বতচযতঃ | 

অবয়] চিন্মুহুর] হাছুনীবুতঃ স্তনয়দমা বভঙলা! উদোজসঃ ॥" 

_ প্রথর দীন্তিশালী, বারিবর্ষক, অস্ত্ব্যাপ্ত, দীপ্তিমান, পর্বতভেদী, নিরস্তর' 
বুষ্টিদাতা, বজ্রধারী সমবেত গর্জনকারী উ্েশানী ও সমধিক বলসম্প্ন্ন মরুৎ্গণ 
বৃষ্টির জন্য আবিভূতি হইতেছেন।” 

এই খকৃটিতে ইন্দ্র এবং মরুৎ একাত্ম হয়ে গেছেন । ইন্দ্রের সায় মর্দ্গণ 

পবতভেদ করেন । 

য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্। 

মরুত্তিরগ্র আগহি ॥১ 

-_যে মরুদ্গণ পর্বতকে বিচলিত করেন, সমুদ্র ও অর্ণবকে পরাভূত করেন, 

হে অগ্নি সেই মরদ্গণকে এই স্থানে ( যজ্ঞে) নিয়ে এস। 
পর্বতশবে পর্বে বিভক্ত মেঘকে বোঝায় । স্থতরাং পর্বত অর্থাৎ মেঘ তে 

করে মর্দ্গণ বুট্টি আনয়ন করেন। মরুদ্গণ যে কৃপ উন্নয়ন করেছিলেন (১1৮৫।১৭) 
818001197 সেইক্ষেত্রে অবতং বা কৃপ অর্থে মেঘ" গ্রহণ করেছেন ।১" 

ইন্দ্রের সহকারী গণদেবতার উল্লেখ পাই অথর্ববেদে £ 
(পপ ০ ০১০০০০-৪ 

১ যেনা দত ২ ধরেদ--৫1৫৩।৫ ৩ অন্ুবাদ-_-তদেৰ 

6 খাশ্েদ-_ ৫1881৬ ৫ অনুযাদ-_-তদেব ৬ খখেদ--১।১৯।৪ 

' শ এ -৮81681৩ ৮ রী » এ --30১৯1৭ 

১৭ গঙেদের-ঙজানুবাদ, ১ম+-পৃং ১৯১, ১/০৫1১* ধকের লিক্ষা 



৪৩০ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সহন্বদর্চতি গণৈরিন্দরন্ত কামৈ:।১ - ইন্দ্রের অভিলধিত গণৈর সঙ্গে ইন্ত্রকে 

'অর্চন! করা হয়। 

ইন্দ্রের অভিলধিতগণ অবশ্ঠই মরুদ্গণ ৷ মরুদ্গণকে ইন্দ্রের ভ্রাতাও বলা 

হয়েছে £ ভ্রাতরো মরুতস্তব ।২ -_ ভে ইন্দ্র, মরুদগণ তোমার ভ্রাতা । 

মরন্দ্গণের স্বর্ূপ-_মরুং নামক গণধেবতার স্বরূপ আলোচনাক্ম দেশীয় 

এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মরুদ্গণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন । 
10180807091 লিখেছেন, “9108 10891008599 160, 6099. 101090000,6739, 01 

659 61001006৪৮০) 609 [4806৪ 815 086075115 £1061005%69  &33০0- 

91869 01 [0009১ 51019981106 83 1018 1719003 &00 11193 11) 110101000978- 

70159 7088986598১ 

[8000 609 901036806 53900186108 01 6109 10909 আঃ) 11610601069 

61001009, 100 00 7810 ...16 99800901687 60586 61095 59 36010 

£০৪ 0 6009 73. .+৩ 

“মরুৎ শব্ধ মু ধাতু হইতে উৎপন্ন, সে ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা; 
অতএব মরু অর্থ আঘাতকারী বা ধ্বংসকারী ঝড়। এ ধাতু হইতে লাটনদিগের 
যুদ্ধদেব 215:৪ উৎপন্ন হইয়াছে এবং [5 ০৪119 বিবেচনা করেন এ ধাতু 

হইতে মকার লোপ হইয়! গ্রীকৃদিগের .$”৩৪ উৎপন্ন হইয়াছে ।” 

মরুদগণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপে গণ্য করার কারণ খর্েদেই কোন কোন 

স্থানে তাদের শক্তিমত্তার বিবরণ যেভাবে প্রদত্ত হয়েছে তার মধ্যেই নিছিত 
আছে। একটি খকে বল! হয়েছে ঃ 

গ্রবেপয়স্তি পর্বতান্ বিবিঞ্স্তি বনম্পতীন্। 
প্রো আরত মরুতো ছুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্বয়াবিশ! ॥€ 

-_মক্দ্গণ পর্বতসমূহকে প্রবলভাবে কম্পিত করেন, বনম্পতিগণকে বিচ্ছিন্ন 

কঝেন। হে মরদ্গণ, ছুর্মদের মত সবপ্রকার প্রজাগণের সঙ্গে সর্বত্র গমন কর। 

য ঈংখয়স্তি পর্বতান্ তিরঃ সনুদ্রমর্ণবন্ ।* 

ধারা পতর্বকে বিচলিত করেন, সমুদ্র (আকাশ) ও অর্ণবকে নিজ বলে. 
তিরস্কত করেন। 

১ অধর্ব--২০1৬1৭০1৪ ২ ধখেদ---১।১৭০২ ৩ ৬5৫০ 1 0০1০৪---০৪৪৬ 90781 

৪ খরথেদের বঙ্গানুবাদ ১1৬১ খকের টীকা ও খখেদ--১৩৯1৫ ৬ খাখেদ--১।১৯1৭ 



অকরুদ্গণ ৪৩১ 

দোদৃহাণং চিদ্ধিভিযুবি পবতম্।১ 

__ঘুঢ় পর্বতকে যারা [বাভন্ন করেন। 

প্রবেপ়ন্তী পর্বতান্।২ _-পবত সমৃহকে কম্পিত কৰেশ। 

এইরূপ বিবরণ ঝড়ের আভা আনয়ন করে সত্য, ঝড় মরুদ্গণের সত্যন্বরূপ 

নয়। মরুদ্গণ প্রকৃতপক্ষে সধকিরণ। অবশ্য সর্যকিরণ ঝড়ের শ্ষ্টা। এই হিসাবে 

প্রবল বাত্য। সুত্িকারী স্র্যরশ্মি সমূহ মক্রদ্গণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য । 

যাক্কের মতে মরুদ্গণ “মধ্যস্থানা ধেখতা2।”১ মধাস্থানের দেবতাদের মধ্যে 

মক্ষদগণই প্রথম -“তেষাং মরুতঃ প্রধমাগ।মিনে। ভবস্তি ৮8 মরুৎ শব্দের অর্থ 

প্রঘগে যাক্ক লিখেছেন, “মরুতো! মিতঞাবিণো বা মিতরোটিনো বা মহদ্- 
স্্বস্তীতি বা ।”* 

যাক্ষের মতে মরু শব্দের অথ মিঙযাখ। অর্থাৎ পরিমিত শব্দকারী অথব! 

মিতরোচী অর্থাৎ পব্ষিমিত দীপ্তিশাশী অথবা ধারা অতিক্রত ধাবিত হন। এই 

তিনটি অর্থ ই শূর্থরশ্মি সম্পর্কে প্রধুক্ত হতে পারে । ঝাঁড়কে দ্রুত ধাবনকার" এল! 

গেলেও দীপ্তিমান বল! চলে না, আবার মিতরাবাঁ বা পরিমিত শব্দকারীও বলা 
চলে না। সায়নাচার্ষ যাস্কের বক্তব্য ব্যাখ্য। করে সায়নাচাধ লিখেছেন, “মিতং 

নিমিতমন্তরিক্ষং প্রাপ্য রুবস্তি শব্ধং কুবন্তী(৩ মরুত:। যদ্বা অমিতং ভৃশং শব্দ 
কারিণঃ। অথবা মিতং শ্বৈনিমিতং মেঘং প্রাপ্য বিছ্যুতাত্মনা খেচমানাঃ | 
অথবা! মহত্যন্তরিক্ষে দ্রবস্তীতি মর্ুতঃ 1” * _-মিতশবে অন্তরীক্ষ, অন্তরাক্ষকে 

প্রাপ্ত হয়ে শব্ধ করেন বলে মরু । অথবা অমিত বা প্রচণ্ড শব্দকারী অথৰ! 

স্বনিমিত মেঘ প্রাপ্ত হয়ে বিছ্যুৎরূপে শোভিত অথবা! বিশাল অন্তরীক্ষে গমন করেন 
বলেই মরুৎ। 

এই ব্যাখ্যায় সায়নাচাব মরু "অর্থে ঝড় এবং স্থবরশ্মি এই ছুই অর্থই গ্রহণ 

করেছেন বলে বোধ হয় । মিত শবে অখ্িত অর্থ তিনি কি ক'রে গ্রহণ করলেন 

জানি না। তবে অস্তরীক্ষে শব্ধকারী বা! ক্রতবেগে সঞ্চরণকারী ঝড় ৮ 105) 

কিন্তু মেঘ স্থ্টি করে সেই মেঘে বিছ্বাত্রূপে শোভ। পাওয়। ঝড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। 

হুর্যরশ্মি ও বিদ্যুৎ একাত্ম হওয়ার ফলে কর্ষশ্মি ও মেঘাভ্যস্তরস্থ বিদ্যাতের 
অভিন্নতা কল্পন। হুসঙ্গত। পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘকে (পর্বতকে) ভেদ কর! এবং 
০০০০০ 

১ খার্েদ- -১1৬৪।৭ ২ খথেদ--৮।৭।৪ ৩ নিরুক্ত--১১১৩।১ 

৪ নিরু্ধ-_১১1১৩২ « দিরুক্ত--১১১৬৩ ৬ ধখেদ--১।৮৮।১ খকের ভা 



৪৩২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তর ও ক্রমবিকাশ 

বনম্পাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করা সৃর্ধরশ্মি বা বিদ্যতাপ্নির পক্ষেই সম্ভব। ইন্দ্রও পর্বত- 

ভে করার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। 

পরন্ত বৈদিক বর্ণনায় মরুদ্গণকে ব্তর্ধ বা স্্াপ্রিকূপে সহজেই চিনতে পার! 
যায়। অগ্নির সঙ্গে এবং স্যরূপী ইন্দ্রের সঙ্গে মর্দ্গণের ঘনিষ্ঠতার তাৎপধও তখনই 

স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন ক্্য, অগ্রি ও মরুদ্গণকে এক দেবতার রূপান্তর 

ৰলে গ্রহণ করি। 

, মরুদ্গণের সংখ্যা কখনও সাত, কখনও সাতের |তিনগুণ, কখনও সাতের 

লাতগু৭, কখনও সাতের নয় গুণ । 

প্রযেস্তস্তন্তে জনয়ো ন সপ্ুয়ে। 

যামন্ রুত্রন্ত স্থনবঃ-**বৃধে মস্তি |" 
--ঘে মরুদ্গণ রুদ্রের সন্ত সংখ্যক (অথবা সর্পণশীল) গগনে শোতা পেকে 

থাকেন । 

রোদসী আবদতা৷ গণশ্রিক্ঃ |২ 

_গণশোভিত মরুদ্গণ গ্যবাপৃথিবী পূর্ণ করেন । 
সায়নাচাধ গণশ্রিয়ঃ শব্দের ব্যাথায় বলেছেন, “হে গণশঃ শ্রয়মানাঃ সপ্তগণ- 

রূপেণাবস্থিতাঃ |” -_অর্থাৎ মরুদ্গণ সপ্তগণরূপে অবস্থিত । 

সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শত! দছুঃ ॥৩ 

--শক্তিমান সপ্ত সপ্ত (চোদ্দ অথব। উনপঞ্চাশ) মরুদগণ আমাকে একশত 

উপহার দিয়েছেন। 

ত্রিষষ্ঠিস্তা মরুতো! বাধুধানাঃ |” 

_ হে ইন্দ্র ত্রিষষ্ঠিসংখ্যক মর্দ্গণ তোমায় বধিত করেছেন । 

' ভ্রিসপ্তৈ শূর সত্বভি:।« -_তিন সপ্ত (একুশ) বীরের সত্ত। ছারা । 
শতপথ ত্রাহ্ধণেও বলা হয়েছে যে মক্চতের গণ সপ্ত সপ্ত (উনপঞ্চাশ) সংখ্যক: 

“সপ্ত সঞ্চ হি মারুতো! গণঃ ।৬ র 

উল্লেখযোগ্য যে হৃর্ষের সপ্তরশ্ঝি বা সপ্ত অশ্ব, ইন্দ্রেরও সপ্ত অশ্ব। স্চ 

র্ধরশ্মি আরও বছ সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে ২১, ৬৩, ১৪ বা ৪৪ সংখ্যক মরুতে, 

পরিণত হয়েছেন । ্ র 

১ খথেদ--১1৮৫।১ ২ ধর্থেদ--১।৬৪।৯ ৩ খখেদ--৫1৫২।১৭ 

৪ এ:-৮1৯৬৮ . : € এ ৮1৯৬৮ ৬ শৃ্তগথ ব্রাঃ--২।$1১1১% 



মরুদ্গণ ৪৩৩ 
মরুদ্গণ স্থবর্ণবর্ণ, সুবর্ণরখারোহী, অগ্রিবর্ণ, স্ধতুল্য দীপ্তিমান্, অগ্নিজিহবা, 

তাদের অশ্ব স্থবর্ণবর্ণ, ছিরণ্ময় কিরীট । 

যে অগ্য়ো ন শোশুচনিধান| ছির্তি,.রূতো! বাবৃধংত । 

অরেণবো হিবণ্যয়াস এষাং সাকং নৃম্ণৈঃ পৌংস্তেভিশ্চ ভুবন্ ॥১ 
স্প্ীহার। সমৃদ্ধিশালী অগ্রির স্তায় দীপ্তি পান, যাহারা ছিগ্তুণ এবং ভ্রিগুণ 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, লেই মক্ুদ্গণের রথ ধুলিরহিত এবং স্বর্ণালংকার বিশিষ্ট (স্বর্ণয়)। 

তাহার। ধন এবং বলের সহিত প্রাদুভূতি হন ।২, 

ত্বিষীমন্তে! অধ্বরস্তেব দিছ্যতৃষ্যুচ্যবসে। জুহ্বোনাগ্নেঃ | 
অর্ত্রয়ো! ধুনয়ে! ন বীরা ভ্রাজজ্জন্মানো৷ মরুতো৷ অধৃষ্ঠীঃ | 

--মরুদ্গণ যজ্ঞের ন্যায় গ্োতমান, শীশ্রগামী অন্সিরশ্মির ন্যায় ধীপ্তিমান এবং 

অর্চনীয়, তাহার। (শক্রগণের) প্রকম্পৰ ব্যক্তিগণ হ্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশি 
এল্ং অনি ভস্তৃত 1) 

আ. নো মখশ্ত দাবনেহশ্বৈ হিবণ্যপাণিভিঃ | 

দেবাস উপগংতন ॥* 

_ দেবগণ আমাদিগের যজ্জদানার্থে হ্বর্ণ্য় পাদ্দবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ 
আগমন করুক | 

মরুদ্গণের অশ্ব হিরণ্যপাঁণিবিশিষ্ট ; তাদের গাত্রচর্ম বাঁ বর্জ সর্ষের মত -__ 
“নুর্যত্বচ১” 1" তাঁদের বক্ষও সুবর্ণময়--“রুক্সবক্ষসঃ” 1” --বক্ষঃ সুরুক্পা' 1৯ 

তাদের রথ হিরপয়__“হিরণ্যরথাঃ৮ ।১* রথের চক্রও সোনার--“হিরণা- 

চক্রান্1”১১ তাদের রথ বিদ্যুতের মত প্রদীপ্ত এবং কিরণ্য় £ 

আ' বিদ্যান্মস্তির্যরুতঃ ম্বর্কৈ রখেতির্ধাত-. ।১২ 

-হে মরুদ্গণ ! বিদ্বাৎ সমন্থিত (অব! বিছ্যুন্ত,প্য দীপ্তিসমন্থিত) শোন 

কিরণ যুক্ত (শোভন গতিবিশিষ্ট) রথে আগমন কর । 

মরুদ্গণ অগ্নির মত শোভা বা দীপ্তিসম্পন্ন _ *অগ্রিশ্রিয়ো! মরুতঃ ।”১৩ 

“অগ্নিবর্ণ যে ভ্রাজসা ।”১* __ অগ্নির মত ধাদের দীপ্তি । “অগ্রয়ো ন শুস্তচান11”১ 

১ ধণ্থেদ--৬।৬৬।২ ২ অনুবাদ--রমেশচন্র দত্ত ৩ ধথেদ--৬।৬৬।১, 

৪ অন্বাদ- তদের € খার্থেদ। ৮1৭২৭ ৬ অনুবাদ--তদেৰ 

৭ খাথেদ--৮1৫৯(১১ ৮ উর ২1৩৪২ ১০৭৮২ ৯ খগ্বেদ--১1৬৪1৪ ' 

১০ এ --61৫৭1১ ১১ এর ১1৮৮৫ ১২ শ্রী ১1৮৮5 

১৩ এ ৩২৬1৫ ১৪ এ ১৯৭৮২ ১৫ এ --২৩৪।১ 

১ 
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--অগ্মির মত তারা শোভমান | “যে অগ্নয়! ন শোশুচন্।”১ --অগ্নির মত ধারা 
দীপ্তি পাচ্ছেন । 

অগ্রি মরুদ্গণের জিহবা, সুর্য তাদের চক্ষু £ 
অগ্রিজিহব। মনবঃ শ্থরচক্ষসঃ ।২ --মরদ্গণ অগ্রিজিহবা, বুদ্ধিমান ও ৃর্চ্ষু। 

অগ্রিজিহ্বা খতাবৃধঃ | -_অগ্নিজিহবাও ঘজ্ঞবর্ধক, প্রভাত কিরণের মত 
তার! যজ্ঞ আশ্রয় করেন-- উষসাং ন কেতবোহ্ধ্বরশ্রিয়ঃ ।£ 

তাঁরা পর্বতের উপবে অেন্নিরূপে। অথব। মেঘের উপবে বিছ্যুৎ রূপে শোভিত 

হন-_- “বি পর্বতেষু বাজথ।”* তারা সব সময়েই দীপ্তিশালী-- “রোচমান1 |” 
বিছ্যাতের সঙ্গেও মর্দ্গণের সম্পর্ক ঘনিষ্*__ 

অংসেষু ব খষ্টয়ঃ পৎস্থ খাদয়ে! বক্ষঃন্থ রুষ্সা 
মরুতো রথে শুভঃ । 

অগ্নিত্রাজসে। বিছ্যুতো৷ গতক্ত্যোঃ শিপ্রাঃ 
নীর্ষস্থ বিততা হিরণ্যক্ীঃ।" 

হে মর্দ্গণ! তোমাদিগের স্বন্ধদেশে অস্ত্রসকল, পাদদেশে কটক, বক্ষ:- 

স্থলে স্থুবর্ণময় আভরণ এবং রখোপরি শোভমান দীপ্তি রহিয়াছে । তোমাদিগের 

হস্তদ্বয়ে অগ্রিদ্বারা প্রদীপ্ধ বিছ্যৎসকল শোভ। পায় এবং মন্তকোপরি কনকময় 
উ্ণীশসকল বিস্তৃত থাকে ।” 

তারা বিদ্যুৎ ধারণ ককেন-- “সংবিছ্যুতা দধতি ।*৯ 

বিদ্যুতের ছ্বারা তাদের মহত্ব প্রকটিত -- “বিদ্যুন্মহসঃ” ।১* ৰিছ্যতের সংযোগ 

এমনই ঘনিষ্ঠ যে মনে হয় বিদ্যুৎ বুঝি মরুদ্গণেরই অংশবিশেষ । 

অব ম্ময়ংত বিচ্যুত পৃথিব্যাং যদী শ্বতং 
মরুতঃ প্রষুঙবস্তি ॥১১ 

--যখন মরুদ্গণ পৃথিবীতে জলমেচন করেন, তখন বিছ্ুৎগণ নিয়মুখে 
পৃথিবীতে প্রকাশ হয় ।১২ 

অন্বেন1 অহ বিহ্যতো৷ মরুতো৷ জচ্ছতীরিব 

তান্রত ঝ্মন। দিবঃ ॥১৩ 

১ ধশ্বেদ---১।৬৬।২ ২ ধখেদ---১1৮৯।৭ ৩ খাদ ---১1৪৪।১৪ 

৪ এ -”১১।৭৮1৭ €& এ --৮1৭।১ ৬ এর --১/১৬৫।১২ 
৭ এর --৫1861১১ ৮ আনুবাদ-্রমেশচজ দত্ত ৯ এ --81681২ 

১০ রী ১১৬৮৮ ১১ খাদ --১।১৬৮।৪ ১২ অগ্রবাদ-তদের 
১৩ উ ৫16২৬ 



মরুদ্গথ ৪৩৫ 

--তড়িৎগণও গর্জনকারী বারিবাশির হ্যায় প্রত্যহ তাহাদিগের অন্সবণ 
করে। দীপ্তিমান্ মরুৎগণের প্রভা দ্বতঃপ্রবৃত্ব হইয়াই বেগে নিঃচ্ছত হুয়। 

এই খাকে মরুদগণের প্রভাই বিছ্যাৎ্রূপে প্রকাশিত, এরপ ইঙ্গিত হু্পষ্ট। একটি 

খকে মর্গূগণকে পাঁবক বা! অগ্রিরূপে বর্ণনা কর! হয়েছে ই 

স্বস্থ পাঁবকং বনিনং বিচর্ধণিং কুদ্রন্ত) ুম্থং হবসা গৃণীমসি ।২ 

_ শত্রুদের ধ্বংসকারী পাবক (পবিভ্রকারী, অগ্রি) বৃষ্টিদাতা রুদ্রের পুত্র 

সরুদ্গণকে স্তোত্রের দ্বারা স্ভতি করি। 

কুর্য, অগ্নি ও বিদ্যুতের সঙ্গে মরুদ্গণের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং একাত্মতা 

শরুদ্গণের ব্থ্্ধাগ্রির্পতাই পরিস্ফুট করে। মরুদ্গণ যেমন শব্দ করে আগমন 

করেন, অগ্নিও তত্রপ শব্ধ করতে করতে আগমন করেন।* কোন কোন খকে 

হুম্পষ্ট ভাবেই মরুদ্গণকে কূর্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । 

অতঃ পরিজ্ান্না গহি দিবো বা রোচনাদধি |? 

_হে চতুর্দিকব্যাপী মরুদ্গণ ! এ (অস্তরীক্ষ) হইতে অথবা আকাশ 

হইতে অথবা! দীপ্যমান (আদিত্যমণ্ডল) হইতে আইস ।* 
অন্তরীক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, আদিত্যমগ্ডল থেকে আগত মরুদ্গণ আগমনের 

তেজ ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারেন না । 
যে নাকন্যাধিরোচনে দিবি দেবাস আসতে । 

--যে দীপ্তিশীল (মরুদ্গণ) উজ্জল আকাশে অবস্থান করেন। 

সায়ন এই খক্টির ভাষ্যে লিখেছেন, “যে মরুতে! নাকন্ত অধি ছুঃখরহিত্ 

সুর্ঘম্যোপর়ি দিবি ছ্যুলোকে রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ হ্বয়মপি দীপ্যমান 

আসতে *** 1” | 

অর্থাৎ মর্দ্গণ দুঃখরহিত সর্ষের উপরে দীপ্যমান ছালোকে বিরাজ করেন, 

তারা নিজেরাই প্রদীপ্ঘ। সায়নের মতে নাক শবের অর্থ হুর্ব। কিন্তু নাক 

শব্ধের অর্থ আকাশ বা! ্ বর্গও হতে পারে । মোটের উপর প্রদীপ্ত নুধাযির তেজ 

বা র্ষকিরণ ছ্যুলোক ও অস্তরীক্ষলোক পরিব্যাপ্ত__ এই সত্যই এই খকের 
বজব্য। 153500116: 'নাক' শব্দের অর্থ করেছেন, 97718106089 । এই 

খক্টির অন্নবাদে তিনি লিখেছেন, “00 918 ৪৪ 8০0৪ 10 19960 10 8108 

১ অনুবাদ তবে ২ গখেদ---১।৬৪।১২ ৩ ধাখ্েদ--১1১২৮।৩ 

৪ খাতেদ--১৬1৪ € অনুবাদ--তদেৰ ৬ এ ৮১১৯৬ 
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11828 80056 6108 92008501900. 70830201192-এর অন্কবারদ্দে আমাদের 

বক্তব্য সমধিত হয়েছে। মর্দ্গণের ুর্ধাগ্রিরূপত প্রতিপন্ন হয় নিয়ের কয়েকটি 
থকেও £ 

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তির সমুদ্র মোজন! |; 

-ধীহাক্সা নুর্যাকিরণের সহিত (সম্বগ্র আকাশে) ব্যাপ্ত হয়েন, যাহার! বল দ্বারা 

সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন ।২ 

গুহতাং গুহ্যং তমো। বি যনে বিশ্বমত্রিণং । 

জ্যোতিষ্কতা যছুশ্মনি ॥৩ 

--সর্বব্যাপী অন্ধকীরকে নিবারণ কর; (বাক্ষসাদি) সকল ভক্ষককে বিদুরি্ত 
কর; অভিলধিত যে জ্যোতি আমরা কামন। করি, তাহ! প্রকাশিত কর।5 

বন্তন দো ব্যহাঁনি শিকসো ব্যন্তরিক্ষং বি বজাংনি ধৃতয়ঃ ॥৭ 

_হে রুত্রপুত্রগণ ! তোমরা দিবা ও রানি প্রবতিত কর, তোমরা অস্তরীক্ষ 
ও জগৎসমুদরয় বিক্ষিপ্ত কর ।১ 

সুর্যের অশ্বের মত মরুদ্গণের অশ্বও অরুষ বা পাটলবর্ণ -_ উতারুষস্ত 
বিষ্যংতি।* 

মরুদ্গণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেমন তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রুদ্রের সঙ্গেও । 

তারা রুদ্রের পুত্র। সৃতরং রুদ্রা, রুদ্রানঃ, রুদ্রিয়াসঃ, রন্্রস্ছনবঃ প্রভৃতি 

বিশেষণ রুদ্রগণের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। 

নুন্চুতিন রুদ্রেভিঃ।” -_কুদ্রের পুজোপমদের দ্বারা । পরুত্রা খতশ্য লদনেযু 

বাবৃধুঃ” ৯ _ুত্রগণ যজ্গৃহে বধিত হন। ্যুম্মাকমত্ত তবিধী তনাষুজ। 
রুদ্রাসো নৃ চিদাধষে ।৮১* _-হে রদ্রপুত্র মরুতখ্গণ ! তোমরা! একত্রিত হও, 

(শত্রুদিগের) ধর্ষনার্থ তোমাদিগের বল শীন্্র বিস্তৃত হউক ।১১ ষুবানে৷ রুদ্রা 
অজর11”১২ -_ুবক রুদ্রপুত্রগণ জরারহিত। রুদ্র ও মরুদ্গণের পিতারূপে 

সম্বোধিত হয়েছেন £ “পিত্্সরুতাম্”১৩--হে মরুদ্গণের পিতা৷ রুদ্র । 
সরুদ্গণের মাতা পৃশ্নি সেইজন্য তাদের নাম 'পৃশ্লিমাতরঃ1১* আর'একটি 

১ খেদ--১।১৯।৬ ২ অন্ুবাদ-_-রমেশচন্ত্র দত ৩ খ্থেদ--১1৮৬।১০ 

৪ অনুবাদ-_-তদেব ৫ ধর্থেদ--৫18815 ৬ অন্থবাদ--তদেৰ 

৭ খাখেদ-_-১1৮৫।ৎ ৮ শ্রী ১১০০৫ ৯ ধারেদ--২1৩৪।১৩ 

১৭ এ _-১৩৯1৪ ১১ অনুবাদ-_রমেশচন্্র দত্ত ১২ এ ১৬৪৩ 

১৩ খখেদ--২1৩৩।১ ১৪ ধর্েদ__৮1৭1৩% ১1৩৮৪ ১ ১1৮৫1২ 



মরুদ্গণ ৪৩৭ 

খকে মরুদ্গণ. গাভীর পুত্র- “গোমাতরঃ1+১ সায়নাচার্য পৃথ্নি ও গে! শব্দকে 
সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন এবং ছুটি শবেই পৃথিবীকে বোঝান হয়েছে বলে মনে 

করেছেন। তাঁর মতে পৃশ্লিমাতর: শব্দের অর্থ £ *পৃশ্নেঃ নানারপায়া: ভূমে; পুত্া 
মরুতঃ |” কিন্তু গে! শব্দের আর এক অর্থ হুর্যরশ্মি। আর পৃষ্ি শব্দের অর্থ ষাক্কের 
মতে-__ "পৃষ্রিরাদিত্যো ভবতি প্রশ্ননত এনং বর্ণ ইতি নৈরুত* সংস্পরটা রসান্ 
সংস্্রষ্টাী ভাসং জ্যোতিষাং সংস্পষ্টো ভাসেতিবা ।”২ _- পুষ্নি শব আদিত্যবোধক ১ 
শকুবর্ণ আদিত্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, ইহা নিরুক্তকারগণ বলেন; আদিত্য 
রসসমূহ সম্যক্রূপে ম্পর্শ করেন, আদিত্য জ্যোতিস্মান্ পদার্থসমূহের জ্যোতি ম্পর্শ 
করেন, অর্থবা৷ আদিত্য জ্যেতির দ্বার। সংস্পৃষ্ট (সম্যক যুক্ত), এই সমস্ত পৃথি শৰের 
ব্যুৎ্পত্তি ।৩ 

যাক্কের মতে পৃষ্নি শব্দের অপর অর্থ গোঁ বা ছ্যলৌক-_ “অথ ছ্যৌঃ সংস্পৃ্ট 

জোতিভিঃ পুণ্যকৃত্তিশ্চ ।”* 
_ আর পৃষশ্লিশব্ ছ্যলোক বোধক ; ছ্যুলোক চন্জ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতিম্মান্ পদার্থ 

সমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকায়ক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পষ্ট অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত ।ৎ 
যাক্কের মতে গো শব্দেও আদিত্য বোঝায় ঃ *গৌরাদিত্যো ভবতি গময়তি 

রসান্ গচ্ছত্যত্তরিক্ষে।”১ গে! শব্ধ আদিত্যবোধক ) আদিত্য রসসমূহ সঞ্চালিত 

করেন, আদিত্য অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন ।" 
“অথ স্যোর্ধৎ পৃথিব্যা অধি দৃরং গতা৷ ভবতি। ্া্তাং জ্যোতীবি গচ্ছন্তি।*৮ 

_আর গো শব দালোক ; দুযুলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, ছ্যুলোকে 

সমস্ত জ্যোতিশ্চক্র সঞ্চরণ করে ।” 

স্থৃতরাং যাক্ষের মতে পৃত্নি এবং গো উভয় শৰেই সূর্ধ অথবা! ছ্যলোক বা 

আকাশ বোঝায় । ূর্য থেকেই জাত অথবা আকাশে প্রসরণশীল বলে ন্্য- 
কিরণরগী মরুদগণ গোমাতয়ঃ বা৷ পুশ্নিমাতরঃ নামে অভিছিত। : পৃশ্নি বাগে! 
যষ্ধি পৃথিবীকেই বোঝায় তাহলেও অগ্নির তেজোরূপী মরুদ্গণ 'গোমাতরঃ বা 

পৃ্নিমাতরঃ হতে পারেন । মর্দ্গণ দিবস্ পুত্র বা আকাশের পুত্রণ* কখনও বা 

১ খখেদ---১।৮৫।৩ ২ নিরুক্ত--২।১৪।৩ ৩ অনুবাদ- অমরেশর ঠাকুর 

৪ নিরভ্ত-_-২।১৪।৪ « অন্ুবাদ--অমরেখবর ঠাক্র ৬ নিরুভ্ত-_-২1১৪।৭ 

৭ অনুযাদ-্অমরেশ্বর ঠাকুর ৮ নিরুত্ত- ২১৪1৮ ৯ অনুবাদ-_তদেৰ 

১৩ খাখেদ--”১০।৭৭ৎ 



৪৩৮ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

সিশ্ুমাতরঃ বা সমুত্রের পুত্র নামেও অভিহিত হয়েছেন । বাড়বামি রূপে তারা 

সমুত্রেরও পুত্র । 

কুর্যামির তে₹জারাশি বা কিরণসমূহ যখন প্ররৃতির বুকে ঝড়-বঞ্ধা, বিছ্যুৎ- 

বজ্রপাতের ন্থচনা করে, সঙ্গে আনে বৃষ্টি, তখন এঁ কিরণসমূহ মরুদ্গণ নামে 

অভিহিত এবং পূজিত হন। সেই জন্যই এরা সূর্যরূপী ইন্দ্র এবং রুপ্রের সংগে 
সংশ্লিষ্ট অথবা একাত্ম । ক্ষের সপ্রবর্ণের কিরণ সপ্তরশ্মি বা সপ্তাশ্ব নামে পরিচিত। 

স্র্যকিবণের অওশ্রতার জনই সপ্তসংখ্যক রশ্মি সাতের গ্রণীতক একুশ, তেষট্ি 

অথবা উনপঞ্চাশ সংখ্যায় পরিচিত হতে থাকেন। এরাই ইন্দ্রের গণ বা রুদ্দের 

গণরূপে পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং কুদ্রগণবূপে শৈবধর্ষে প্রীধান্তলাভ 
করেছেন। তেজোরূপা যে অনন্ত শক্তি অদ্দিতি, তিনিই সান্তরূপে দিতি। 

অদ্িতির গর্ভে জন্ম(লেন যে আদিত্য তিনিই প্রত্যক্ষগম্যরূপে দ্বিতির গর্ভে জন্ম- 

গ্রহণ করে হুর্যরূপী ইন্দ্রের দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভন্ত হলেন । পরবর্তীকালে 

মরুদ্গণের স্বরূপ আবৃত হওয়ায় তাঁর! কেবলমাত্র ঝড় বা ঝড়ের দেবতাবূপেই 

পরিচিত হয়ে রইলেন। তবে হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে এদের স্থান সঙ্কুচিত 
ও বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের অধিপতি হিসাঁবে রুদ্র ঝ! শিব অথব! গণেশ পৃজা 
পেতে লাগলেন । 



বানু 

মরদ্গণ যে মূলতঃ বায়ু নন, তার অন্যতম প্রধান প্রাণ বায়ু নামে পৃথকৃ 

দেবতা খখেদে কল্পিত হয়েছেন। খখেদের প্রথম মগ্ডলের দ্বিতীয় স্থক্তে বায়ু- 
দেবত৷ স্তত হয়েছেন। বায়ুকে খধষি মোমরস পানের জন্য আহ্বান করেছেন। 

এই অুক্তেই ইন্দ্র ও বাঁযু একত্র সতত হয়েছেন এবং অন্নদানেয জন্য অন্ুরুদ্ধ হয়েছেন । 

অন্তান্ত স্থলেও১ বায়ু ইন্দ্রের সঙ্গে স্তৃত হয়েছেন। ইন্দ্র ও বায়ু হিরণায় বন্ধুরযুক্ত 
(নেমি) ছ্যলোকম্পর্শী রথে আরোহণ করেন । 

রথং হিরণ্যবন্ধুর'মন্দ্রবাযূ স্বধবরং আ. ছি স্থাথো৷ দিবিস্পৃশম্।২ 

হে ইন্ত্রবায়! তোমরা হিরখায় বন্ধুরযুক্ত ছ্যালোকম্পর্শী শোভন যজ্পশালী 
রথে আরোহন কর ।৩ | 

বায়ুর নিরানব্বই অশ্ব মনোগতিসম্পন্ন _ 

বহতু ত্বা মনোধুজা যুক্তাসো নবন্ঠির্নব |" 

যাস্ক বলছেন, বায়ুর অশ্ব নিযুত _ নিযুত্বান্ নিযুতোহস্তাশ্বাঃ ।৭ 

দ্যাবাপৃথিবী বামুর অন্থগমন করে-__ 

| অন্থুকুষ্ণে খস্থধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা । ১ 

_হে বায়ু! কৃষ্কবর্ণী বন্থুসমূহের ধাত্রী বিশ্বরূপা গ্যাব৷ পৃথিবী তোমার 
অন্ুগমন করে।' 

নিরুক্তকারের মতে বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষেয দেবতা- বাযুবেন্্র বান্তরিক্ষ- 

স্থানঃ ।৮ নিরুক্তকার আরও বলেছেন যে পর্জন্য বাযুয সঙ্গে সতত হন-_ “বাতেন 

চ পর্জন্ঃ1”* এখানে পর্জন্য ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত । যাক্ষের মতে মাতরিশ্বাও 

বায়ু-_ মাতবিশ্বা বাযূর্জাতর্যস্তরিক্ষে শ্বসিতি মাতর্ধযশ্ানিতি বা।১” 

-_মাতরিশ্বী অর্থে বাযু-_ মাতরি অর্থাৎ অন্তরীক্ষে শ্বীসকার্ধ কয়ে অথব! 

অন্তরীক্ষে গতিশীল বলে বায়ুকে মাতরিশ্বা বলে। 

১ খথেদ---৪1৪৬, 818৭, ৪13৮) ৭1৯১৭ ২1৯২ ২ খেদ--81৪৬1৪ 

৩ অনুবাদ- রমেশচন্ত্র দত্ত ৪ ধখেদ- -818৮1৪ ৫ নিরুক্ত--৫1২৮৬ 

৬ ধর্েদ--৪1৪৮৩ ৭ অনুযাদ--তদেবক ৮ এ 1৫২ 

৯ নিরুত্ত-_-৭1১০।৪ ১০ নিরু্---৭1২৬।৮ 
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খখেদে নানা স্থানে ইন্দ্রের বিশেষণ রূপে শুনাসীব শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। 

যাক্কের মতে শুনাপীর শবের অর্থ বায়ু ও হৃর্য-_ “শুনে! বাযুঃ শু এত্যন্তরিক্ষে, 
সীর আদিত্যঃ সরণাৎ।”১ -_শুন শবের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনকারী বায়ু, আব 

সীর শষের অর্থ আদিত্য। 

সুতরাং যাক্ষের মতানুসারে বায়ু* ইন্দ্র ও স্থর্য অভিন্ন বিবেচিত হয়। যাক্ক 
“পবিস শব্দে বুঝেছেন- মন্ত্র, রশ্মি, জল, অগ্নি, বায়ু, লোম, হুর্ধ এবং ইন্দ্র। 

“অগ্নিঃ পবিভ্রমুচাতে, ৰায়ুঃ পবিত্রমুচ্যতে, সোমঃ পবিভ্রমুচ্যতে, ক্র্যঃ পবিজ্র- 

মুচ্যতে, ইন্দরঃ পবিত্রমূচ্যতে ।৮২ 

স্থৃতরাং যাস্ষেব মতে অগ্নি, বায়ু, সোম, সুর্য ও ইন্দ্র একই দেবতা । এই 

জন্যই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বায়ুদেবতা প্রাকৃতিক বায়ু নয়। হ্থ্ধাগ্রির যে 

শক্তি বাযুপ্রবাহ নিয়মিত করে, সেই শক্তিই বায়ু। এই বামু অন্তরীক্ষচারী 

ইন্দ্রের সঙ্গী বা ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম এবং সুর্যকিবণরূপী অশ্ববাহিত স্থবর্ণবথারোহী | 

নিছক প্রাকৃতিক জড়বায়ুকে খষিগণ গ্যাবাপৃথিবীর অন্ুগমনের কেন্দ্ররূপে বর্ণন। 

করতেন না । স্থ্যাগ্রিকূপী মহাতেজস্কর শক্তি বা শক্তি প্রকাশক কিরণমালা প্রবল 

বঞ্ধার শ্রষ্টা হিসাবে মরুৎ এবং স্বাভাবিক স্থির অথবা ধীর গতি বামুর নিয়ন্তা 

হিসাবে বায়ুরূপে পৃথক অস্তিত্বে স্বীকৃতি লাভ করেছেন । বেদে মরুৎ বাযু 
অপেক্ষা বহুগুণে প্রাধান্য পাওয়াক্স বায়ু অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন । কিন্তু 

গতির মৃদ্ুতা বা তীব্রতা হিসাবে পৃথক সত্ব কল্লিত হলেও বায়ু ও মরুৎ একই 
দেবতা-_একই শক্তি। স্থৃতরাং পরবর্তীকালে পুরাণাদিতে এই ছুই দেবতা 
পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে একাত্মত৷ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পবন নামে স্থপরিচিত 

হয়েছেন। কিন্ত পৌরাঁণিক যুগেও পবন দেবতার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ এবং 

মহিমাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। ব্রদ্ধা॥ বিষু, শিব এমন কি গণেশ, 
কাতিকেয়, লক্ষ্মী, সরন্বতী প্রভৃতির মত পবন উপাসিত দেবতাগোষ্ঠীর সম্মুখভাগে 
আসন দখল করতে পারেন নি। মরুদ্গণ রুদ্রগণরূপে রূপান্তরিত হওয়ায় স্থির 
বা অস্থির বায়ু সব সময়েই পরম দেবতা বা বায়ুদেবতা রূপে কথিত হয়েছেন । 

রামায়পের হন্ছমান এবং মহাভারতের ভীমসেন বাম বা পবনের পুত্র । 

বৈদিক এবং পরবৈদিক যুগে অপ্রধান দেবতা! হিসাবে বায়ু বা পবন যদিও 
জীবিত, কিন্ত তীর কোন ব্যাপক পুজা! প্রচলন অথবা মৃতি গড়ে পৃজার রীতি 

১ নিরুত্ত- ১৪১1৬ ২ নিরুভ্ত--৫1৬।৭ 



বায ৪৪১ 

প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে কোন কোন পুরাণে প্রতিমালক্ষণ 
বর্ণন। প্রংগে বায়ুপ্রতিমারও বিবরণ আছে। 

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূন্ত মগবাহনম্। 
চিত্রান্রধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রবম্। 

মুগাধিরঢৎ ববদং পতাকাধবজ সংযুতম্ ॥+ 
_বায়ুর রূপ বর্ণনা করছি, ইনি ধোঁয়ার মত রঙের মৃগবাহন, কুঞ্চিতভ্র শান্ত, 

যুবা, মৃগারোহী, বর়দমুত্রা সমন্বিত, বিচিত্র বর্ণের বসন পরিহিত, পতাক। এবং 

ধ্বজ সংযুক্ত । 

পবন বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণের অধিপতি হিসাবে দশদিক্পালের 

অন্যতম । ম্বরূপে না হলেও বেনামীতে তিনি আজও পূজিত হচ্ছেন। পবনপু্র 

হনুমান আসলে পবনেরই রূপান্তর । কোন দেবতার অংশবিশেষ অথবা রূপাস্তর 
লৌকিকর্ীতি অনুসারে সেই দেবতার পুত্রকন্তা রূপে বেদে এবং পরবৈদিক 
শাস্ত্রে স্বীকৃত এবং পুজিত হয়েছেন । পবনপুত্র মহাঁধীর হুমান পবনেরই প্রতিরূপ 
হিসাবে এখনও পুজা গ্রহণ করছেন। কোন কৌন পণ্ডিতের মতে গ্রীক্দের 

850 এবং ল্যাটিনভাষার ৯৮০০1003 সংস্কৃত পবন শবের প্রতিরূপ ।২ 

১ মৎস)পু$--২৬১।১৮-১৪ 

২ খঙ্ছেদের বঙ্গাহুযাদ-_রমেশচন্া দত, ১ম, পৃঃ ৩ ১২১ মন্ত্রের টীকা 



মাতরিশ্ব। 
খখেদে ১।১৬৪।৪৬ খকে ইন্দ্র, মিত্র, যম অগ্নি, মাতবিশ্ব! প্রভৃতি দেবতাদের: 

একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মৃতি রূপে বর্ণনা কর] হয়েছে । বৈদিক হুক্তগুলি থেকে 
মাতরিশ্বাকে কৃর্ধান্নি বলেই সিদ্ধান্ত হয়। একটি খকে *মাতবিশ্বা ও অগ্নির 

অভিন্নত৷ প্রতিপাদিত্য হয়েছে । 

উদুটুত: সমিধা যহ্বো৷ অগ্টোঘন্মন্দিবো। অধি নাভা পৃথিব্যা: । 
মিত্র আগ্নরীড্যো মাতরিশ্ব! দুতো৷ বক্ষপ্ভজথায় দেবান্॥* 

_ (আমাদের কর্তৃক) স্তত ও দীপ্তি দ্বার! মহান্ অগ্নি পৃথবীর নাভিতে (উত্তর 

বেদিতে) অবস্থান করিয়া অন্তরীক্ষ বিদ্বোতিত করিয়াছেন। (সকলের) মিন্্ 

স্তঁতি যোগ্য মাতরিশ্ব। দেবগণের দূত হইয়া! যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন। 

স্পষ্টতই এই খকে মাতবিশ্বা অগ্নির এক নাম রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। 

মাতরিশ্বাকে মি্রও বলা হয়েছে । মিত্র স্থর্যের এক নাম। 

আর একটি খকে আছে £ 

তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানয়ং মাতরিশ্বানমুক্থ্যং | 

বৃহম্পতিং মন্ুষে দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং বঘুষ্যদৎ ॥5 

আমরা আশ্রয়প্রাপ্তির জন্ত এবং ষজমানের যজ্ঞের জন্য সেই সুত্র, বৈশ্বানর, 

মাতরিশ্বা, উক্থযোগ্য, মেধাবী, শ্রোত" অতিথি ও ক্ষিগ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান 

করি ।৪ 

এখানেও মাতরিশ্বা অগ্নির একটি বিশেষণ । এই খকের টীকায় রমেশচন্্র 

দত্ত লিখেছেন, “অস্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে গমনাগমন করেন বলিয়! অগ্নির আর 

একটি নাম মাতরিশ্বা ৷” 

অপর একটি খকে ও মাতবিশ্বার অগনিম্বরূপত্ স্পষ্ট £ 

স মাতিরিষ্থা পুরুবার পুষ্টিবিদদগাতুং তনয়ায় ম্ববিৎ। 
বিশাং গোপা জনিতা৷ রোদন্টোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্্রবিণোদাম্ ॥* 

_ সেই অন্ততীক্ষস্থ অগ্নি অনেক বরণীয় পু দান করেন, তিনি হ্বগর্দীতা, 

সকল লোকের রক্ষক এবং গ্ভাবা পৃথিবীর উৎপাঁদক ? অগ্নি আমার তনয়কে গমনের 

১ খাখেন--৩1৫1৯ ২ জনুযাদ--রমেশচন্র দত ৩ খখেদ--৩২৬২ 

“৪ অনুবাদ---তেব € ধথেদ---১1৯৬।৪ 



মাতরিশ্বা 8৪৩. 

পথ দেখাইয়। দিন। দেবগণই সেই ধনদাত! (অগ্নিকে) (দৃতরূপে) নিয়োগ 
করিয়াছেন | 

অন্থবাদক রম়েশচন্দ্র দত্ত এই খকে মাতবিশ্ব। অর্থে অস্তরীক্ষস্থ অগ্নি বলেছেন। 

সায়নাচার্য ভাষ্য বলেছেন, “মাতরি সবশ্ত জগতে নিশ্নাতর্য্যগ্তরীক্ষে”_ অর্থাৎ 

সায়নের মতে অন্তরীক্ষে সকল জগতের নির্মাতা অস্তরীক্ষস্থ বামু। কিন্তু 

অস্তরীক্ষস্থ জগনির্মাতা বা অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি কুর্য হওয়াই সঙ্গত। কোন কোন 

খকে মাতবিশ্বাকে অগ্নি থেকে ভিন্ন বোধ হয়। একটি খকে খধি বলেছেন, 

ঘ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং বাতিং 

ভরন্তগবে মাততরিশ্বী ।+ 

--মাতরিশ্ব! এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় তৃগ্তবংশীয়দের নিকট আনিলেন।* 

অপর একটি থকে বলা হয়েছে যে মাত্লিশবা দুর থেকে মন্থর জন্য অগ্নিকে 

এনে প্রদীপ্ত করেছিলেন-__যং মাঁতরিশ্বা মনৰে পরাবতো। দেবং ভাঃ পরাব্ত ॥' 
অন্য একটি খকে মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য গুছাস্থিত হব্যবাহ অগ্নিকে প্রজলিত 
করেছিলেন-- 

যদী ভূগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহ! সংতং হব্যবাহং সমীধে ।' 

যাস্ক মাতরিশ্ব। অর্থে বায়ুকে গ্রহণ করেছেন |, 

সায়ন কখন যাক্ককে অন্ুসবণ করে মাতরিশ্বা বলতে বায়ুকে বুঝিয়েছেন, 

আবার কখনও সুর্য বা অগ্নিকেও গ্রহণ করেছেন । ১1৬০।১ খকের ভাষ্যে সায়ন 

লিখেছেন, “মাতরি 'অস্তরীক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বতে ইতি যাবৎ মাতবিশ্ব! বায়ু।” 

--মাতরি শবের অর্থ অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষে যা নিঃশ্বাস নেয় অর্থাৎ প্রাণবন্ত 

হয়, তাই মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু। আবার ৩৫।৯ খকের ভাস্তে মাতরিশ্বা হুর্যরপ 
ব। অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি। কিন্তু পরের খকেই (৩1৪১০) তিনি মাতবিশ্বা৷ অর্থে 

বায়ুকেই গ্রহণ করেছেন । রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই খকেও মাতরিশ্বা অগ্নিকেই 

বিজ্ঞাপিত করছে। “দশ খকেও মাতবিশ্ব। অর্থে অগ্নি, তাহার সন্দেহ নাই” 
মাতরিশ্ব। অস্তনীক্ষস্থিত সুর্ধ বা অগ্নির নাম রূপেই বেদে ব্যবহৃত হয়েছে । 

সুর্য থেকেই অগ্নির হৃষ্টিৎ এইরূপ বিবরণও ছূর্ণভ নয়। নুর্য ও অগ্নিযে একই 

১ অন্ুবাদ--রমেশচজ দত ২ খগ্থেদ--১।৬।১ ৩ অনুবাদ--ভদেৰ 

৪ তদেঘ-_-১১২৮২ ৫ তদ্দেব--৩।৫1১, ৬ দিরুত্ত--৭1২৬ 

৭ খগ্েদের বঙগামুযাদ--১ম, পৃঃ ৫৭০, ৩1১০ ধকের টীকা। 



৪৪৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

তেজাত্মক শক্তির প্রকারভেদ-_-এ তত্ব বেদে-পুরাণে সর্বত্র। অথর্ব বেদে (১০৮ 
১৯।৪০) মাতরিশ্বা অগ্নির নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্- 
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60000£106 01 85 11851178 1189 70009610609 10:00:10 9000 6199 1910097) 

89 11000. 1098590. 60 98761) 1086 88 2601 10101991118 5 10999808691 

ও! ড1৪৭5০6 7১6 1990 61) 60 ব0:188.৮১ 

খখেদের একটি মন্ত্রে মীতরিশ্বাকে দূত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে-_যিনি অগ্নিকে 
স্র্ধ থেকে পৃথিবীতে আনয়ন করেছিলেন । 

আ দূতো অগ্রিমভরদ্ধিবন্থতে। বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ॥২ 

দেবগণের দূত স্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী হূর্ধ মণ্ডল হইতে এই বৈশ্বানর 
আগ্রিকে (ইহলোকে) আনয়ন করিয়াছেন ।২ 

48০96001108 ও ০৮. তাহাদিগের জগছিখ্যাত অতিধানে বলেন যে 

'মাতরিশ্বার ছুইটি অর্থ বেদে পাঁওয়। যাঁয়। প্রথম মাতবিখা! একজন দেব, যিনি 

বিবন্বানের দূত রূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়! ভূগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় 
মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তীহারা আরও বলেন যে মাতরিশ্বা! বায়ু 

অর্থে বেদে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।”ঃ 

রমেশচন্ত্র দত্ত অনুমান করেন যে গ্রীকৃদের 7১:0-0696908 দেবের গল্প 

মাতরিশ্বর অগ্নি আনয়নের গল্প থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। গ্রীকৃ 7::00096909 

-নামটিও বৈদিক অগ্নির প্রমস্থ নাম থেকে এসেছে বলে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান 

করেন। 2:01. ঘ্ঃএর মতে ভূগু, মন, অঙ্গির! প্রভৃতি কয়েকটি খধিবংশ 

ভারতবর্ষে অগ্নিপূজ| প্রচার করেছিলেন। মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়নের তাৎপর্য 
এই। 

১৬৪৪০ 115 191985---29865 71 ২ খখেদ---১1৮।৪ 

৩ অনুযাদ-রমেশচন্্র দত্ত 
৪ রমেশচজা দত্ত কৃত খরখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১৪৪, ১1৬৭।১ থকের টীক1। 



দধিক্র] 
দধিক্রা খখেদের অন্যতম গৌণ দেবতা । খঙ্ধেদের চতুর্থ মগ্ডলে :৮।৩৯1৪০- 

স্থৃক্তে এবং সথ্চম মগ্ডলে ৪৪ স্থক্কে দধিক্র। দেবতার স্ততি আছে। দধিক্রা দেবের 
ষে বিবরণ কোন কোন খকে প্রদত্ব হয়েছে, তাতে তকে অশ্ব বলে মনে হয়। 

দবধিক্রামু হ্দনং মত্যায় ম্যায় দদখুমিত্রাবরুণা নো অশ্বম্ ॥১ 
_হে মিআ্রাবরণ! ভোমরা মন্থষ্তের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্ত: 

ধারণ কর ।২ 

দৃধিক্রাব.ণো৷ অকারিষং জিষ্যোরশ্বশ্ত বাজিনঃ। 
সবযভিনো মুখা করত প্রণ আফুংসি তারিষৎ ॥* 

- আমি জয়শীল ও বেগবান অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করিয়াছি । তিনি আমাদের: 

সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আমু বর্ধিত করুন|" 
উত শু বাজী ক্ষিপণিং তুব্ণ।তি গ্রীবায়াং বদ্ধ! অপিকক্ষ আলনি। 

তং দধিক্রা অন্থ সংতবীত্বৎ্ পথামং কাংস্তদ্বাপনীফণৎ ॥: 

- আর সেই চলনপটু অশ্ব গ্রীবায়, কক্ষে এবং মুখে বন্ধ হইয়াও কশাঘাতের 

পরেই ত্বরাষধিত হয় স্বীয় চলনকর্ম (অথবা চালকের বুদ্ধি) বধধিত করে, পথের 
কুটিল প্রদেশ সমূহে অনায়াসে সর্বদা যাতায়াত করে।£ 

উত হীন প্রথম: সিষ্যন্সিবেবেতি শ্রেণিভী রখানাং। 
শ্রজং কৃথানো জন্তো! ন শুভ রেণু রেরিহৎ কিরুণং দস্বান্। 

উতশ্ত ৰাজী সন্থরিথ তাবা শুশ্রবমানন্তন্থা সমর্ষে। 

... তুরং যতীষু তুরয়ন্'জিপ্যোহধি ক্রবোঃ কিরতে ঝ্বেণু মুংজন্ ॥: 

তিনি যুদ্ধ গমনে অভিলাষ করিয়া বথশ্রেণীতে যুক্ত হইয়া! গমন করেন। 

তিনি অলংক্লুত এবং লোকের হিতকর (অশ্বের) ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত 

লৌহুখণ্ড দংশন করেন এবং ধুলি লেহন করেন। 
সেই অশ্ব সহনশীল এবং অক্নবান এবং সমরে হ্বশরীর দ্বার! কার্য সাধন করেন। 

তিনি খজুগামী ও বেগগামী। (শক্রমধ্যে) বেগে গমন কযেন। তিনি ধুলি, 
উখিত করতঃ প্রার্দেশের উপরে বিক্ষেপ করেন ।” 

8 বখেদ 81৩16 ২ অন্মবাদ_রমেশচন্র দত্ত. ৩ খখেদ--0৩৭৬ 
৪ অন্ববাদ?-্তদেষ ৫ ধাখ্থেদ- 818০1 ৬ অনুবাদ--অমরেশখর ঠাকুর 

৭ খাখেদ-_-81৩৮1৬-৭ ৮ অনুবাদ--রমেপচন্র দত 



৪8৪৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

দৃধিক্রার বর্ণনা তাকে অশ্বরূপেই প্রতিভাত করে। কিন্তু বৈদিক খাষিগণ 

অশ্ব নামক ভারবাহী নিত্যপ্রয়োজনীয় পশুটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন-_ 
এমন ধারণা সমীচীন বোধ হয় না। অশ্ব এ স্থলে উপম! হিসাবে অথবা রূপক 

হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 
দধিক্রা শব্দের অর্থ কি? যাক্ক বলেছেন, “তজ দধিক্রা ইত্যেতদ্দধৎ ক্রীমতীতি 

বা দধত ক্রন্দতীতি ব! দধদাকারী ভবতীতি বা।”১ 

নিরুক্তব্যাখ্যাতা দুর্গাচার্য বলেছেন, দ্দধিক্রা ইত্যেতৎ পদদং সঙন্দিগ্ধমূ।” 

_দধিক্রা পদটি সম্পর্কে সন্দেহে আছে। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্তকারের 

বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে বলেছেন, “অশ্থনাম সমূহের মধ্যে “দধিক্রা” এই নামের 
বুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। (১) দধৎ শব পূর্বক “ক্রম ধাতুর উত্তর “বিট' 
প্রত্যয়ে “দধিক্রা” শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে-__অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ 

করিয়া সুখে ক্রমণ (গমন) কষে ॥ (২) “দধৎ, শব পূর্বক 'ক্রুন্দ ধাতুর উত্তর 

“বিচ, প্রত্যয়ে “দধিক্রা” শব্দ নিম্পন্ন হইতে পারে । অর্থ হইবে আযোহীকে ধারণ 

করিয়া ক্রন্দন (শব অর্থাৎ হ্রেষ! রব) করে। (৩) দধৎ শব্ধের সহিত “অকারিন্, 
শব্ধের যোগে দধিক্রা শব্দের নিষ্পত্তি করা! যাইতে পাবে-_অর্থ হইবে আরোহীকে 

ধারণ করিয়া আকারবান্ হয় অর্থাৎ কুঁঞ্চতগ্রীব স্তিমিত চক্ষু পুলকিত গান্র হইয়া 
সুন্দর আকুতি ধারণ করে ।”২ 

যাস্করুত এই ব্যাখ্যা যদিও অশ্বপক্ষে তথাপি যাঞ্ধ আরও বলেছেন, “তন্তাশ্বব- 

দেবতা বচ্চনিগম। ভরস্তি |” অথাৎ দাধক্রা শব্দের অশ্ব অর্থযুক্ত এবং দেবতা 

অর্থযুক্ত প্রয়োগ বেদে আছে। যাস্কের মতে পুবোল্লিখিত (51৪০৪) খক্টি অশ্ব 
অর্থে প্রযুক্ত। কিন্ত অপর একটি খু (31৩৮1১০) দেঁবতা৷ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 
ঞ্খকৃটি এই £ 

আ দধিক্রা শবসা পঞ্চকৃষ্টিঃ শুধ ইব জ্যোতিষাপস্ততান। 

সহত্রণাঃ শতস! বাজ্যর! পৃণক্মধব! সমিম। বচাং সি ॥* 
-_স্ুয যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা 

'পঞ্চকৃিকে (নিষাদ পঞ্চম পঞ্চ মন্য্যজাতি) বিস্তৃত করিয়াছেন। শত সহস্রদাত! 
বেগবান্ অশ্ব আমাদিগকে স্ততিবাক্য মধুর (ফলের) হবার! সংযোজিত করেন ।« 

১ নিরদ্ত---২1২৭।১, ২ নিরুক্ত (ক.বি.) -পৃঃ ৩২৪২৫ ৩ নিরুক্ত--২২৭১১ 
৪ থখেদ..৪1৩৮1১০ € অনুযাদ--রমেশচত্র দত্ত 



দিক ৪৪৭ 

দধিক্র/া কেবল হুর্ধের মত তেজঃসম্পন্ন নন, তিনি অগ্রির মতই দীন্তিশালী-_ 
কাম্যফলদাতা। 

মহশ্চকর্মীবৃত; ত্রতুগ্র। দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ । 

যং পুরুত্যে। দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথু মিজ্রাবরুণা ততুরিং ॥$ 

_-আমি যজ্রের সম্পাদক ৷ হে মিত্রাবরুণ! দীপ্তিমান অগ্রির ন্যায় স্থিত 

এবং ভ্রাণকর্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মন্থম্তগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি 

সেই মহান্ অনেকের সন্মনযোগ্য, অভিষ্টবর্ষী দধিক্র! অশ্বকে ভ্বতি করিব ।২ 
প্রাতঃকালে যজ্ঞাগ্ি প্রজলিত হওয়ার পরই অশ্বরূপী দধিক্রার স্ততি করা হয়। 

যো অশ্বন্ত দধিক্রাব্ণে! অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্ন| উবযো৷ বযৃষ্টো 1 
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বন্কণেনা সজোষাঃ ॥৩ 

_ যিনি উষ প্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হইল্পে অশ্ব দধিক্রার স্ততি করেন, 

অদিতি, মি ও ব্রণের সহিত তাহাকে নিষ্পাপ করুন ।* 

ুদ্ধার্থী জয়াভিলাধী এবং যজ্ঞানুষ্ঠাতা কার দধিক্রাকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য 

ইন্দ্রের মত আহ্বান করে থাকেন £ 

ইন্দ্রমিবেছুভয়ে বি হ্বয়ংত উদ্দীরাণা যজ্্পপ্রত্য়্তঃ ৭ 

_াহারা যুদ্ধের উদ্ঠোগ করেন এবং ধাহারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তীহারা 

উভয়েই ইন্দের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন | 

দধিক্র1 অল্প, বল ও কল্যাণদাতা,'--তিনি অল্প, বল ও স্বর্গ প্রদান করেন ।* 

দৃধিক্রা শত্রহস্ত! |” শক্রগণ তাঁকে দর্শন মাত্র ভীত হয়ে পড়ে ।১ 

অশ্ব নামক চতুষ্পদ জন্তটিকে যে খধি স্তব করেন নি, তা দধিক্রার এই 

বিবরণ থেকেই বোবা। যায়। দধিক্রা অশ্ব নয়_ প্রকৃতপক্ষে দধিক্র সূরধাগ্ির 

রূপভেদ মাত্র । ুর্ষের মত তেজন্বী-__অগ্নির মতই দীপ্তিমান অভীষ্টবর্ষী, প্রাত'- 

কালে যজ্ঞাগনি গ্রজ্লিত হওয়ার পরই অতিস্তত দধিক্রা ত অগ্নিই। সায়নাচার্ধও 

অশ্বরূপী দধিক্রীকে অগ্নির নাম রূপে গ্রহণ করেছেন৷ এঁতরের ব্রাহ্মণে (৩। ১৪1৫) 

অঙ্জি অশ্বের রূপ ধরে অন্থ্র বধ করেছিলেন। 

১ খগ্থেদ--৪1৩৯।২ ২ অন্গবাদ--তদেব ৩ ধাগ্বেদ---81১৯1৩ 

৪ জনুবাদ--্তদেব ৫ খস্থেদ--81৩৯।৫ ৬ অনুবাদ--তদেব 

৭ গিখেদ---৪1৩৯1৪ ৮ শ্রী -৮৮৪16০1২ » খখেদ--৮৪1৩৮।২ 

১৩ তীঁ "৪1৮1৫ 
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আগে দধিক্রাকে জাগ্রত করে তবে যজ্ঞাচুষ্ঠান সুর হয়। অগ্নির জাগরণের 

নামই অগ্নি প্রজালন; সেকালে অরণিমন্থনে (কাষ্ঠ-ঘর্ষণ) অগ্নি প্রজলিত করা 
হোত। 

দধিক্রামূ নমস! বোধয়ংত উদ্দীরাণা যজ্ুপপ্রয়ংতঃ | 

ইলাং দেবীং বহিষি সাদয়ংতোহশ্থিনা বিপ্র স্থহবা! ছবেম | 

-_-স্তোত্র ঘবারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবতিত করতঃ আমব 

যজ্ের উপক্রমে কুশোপবি ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী; 

অশ্বিছয়কে আহবান করি ।২ 

দধিক্রাবাণং বুবুধানে! অগ্মিমূপ ক্রব উষসং স্ুর্যং গাং।৩ 
_আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, উষা, সুর্য ও ভূমির স্তব করি।, 

যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাক্কালে উদ্বোধিত দধিক্রা অবশ্যই যজ্ঞাগ্মি। আমরা জানি, 

সুর্ঘরশ্মি সুর্যের অশ্বরূপে বেদের সর্বত্র বণিত হয়েছে। হূর্ষের সগ্রশ্মি হুর্ষের সপ্ত 

অশ্ব । ুর্য নিজেও অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী কুমারছ্ধয়ের জন্মর্দান করেছিলেন । 

বিষ ও হয়গ্রীব অর্থাৎ অশ্বশীর্য হয়েছিলেন। হুর্ধ অথবা সুর্যরশ্মিরপী দধিক্রা 
দেবকে আহ্বান করা ও স্ভতি করার তাৎপর্য উপলব্ধ হয় । পণ্ডিত ভা11800-এর 
মতেও দধিক্রা হুর্ধরূপী অশ্ব_-%09 010 089: 89 806 ০ & 1001089, « 

এখন অশ্ব শবের অর্থ কি চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ? যাস্ক বলেছেন, “অশ্ব: 

কম্থাদষ্নতেত্ধবানং মহাশনো! তবতীতি বা।” -_সব্যাপ্তযর্থক অশ. ধাতুর উত্তর 
কন্ প্রত্যয়ে অশ্ব শবের নিষ্পত্তি) অশ্ব পথ ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ পথে বেগবান 

ধাবমান হুয়। ভোজনার্ক অশ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয়েও অশ্ব শবের' 
নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, অশ্ব মহাভোজী হয়, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে 
খায়।”* তাহলে অশ্ব শবের অর্থ ব্যাপনশীল | হর্যরশ্মির মত সর্বব্যাপক আর 

কোন্ বস্ত? অশ শবের অর্থাম্তর বছভোজী | সর্বভুক্ অগ্নির মত মহাভোজী 
আর কে আছে? অতএব সর্বব্যাপী বা সর্বভুক্ সুর্য এবং অগ্নিই অশ্ব বা দধিক্ত। ৷ 
সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় দধিক্রা স্থ্যাগ্রির আগ্নেয় তেজ সম্ভবতঃ উদয়কালীন 
হুর্ধ ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্গির সর্বব্যাপী তেজ। 

১ ধথেদ ৭881২ ২ অনুবাদ-_রমেশচন্্র দত্ত ৩ ধর্েদ---৭1881৩ 
৪ অনুবাদ---তন্দেষ € 17650000610 00 11160728179. 91 76৮6৫৪, ০1. যা, 

৬ নিরুভ্ত-_২২৭।১ ৭ অমরে্বর ঠাকুর__দিরুত্ত কে.বি.), পৃঃ ৩২৪ 



অহির্ব-্থ্য 
রা 

খখেদে অহিবুগ্ন্য দেবতার উল্লেখ আছে,_-”শং নোহহিবুর্ন্য: ।১-_অহিবৃর্ধয 
দেবতা আমাদের শাস্তিপ্রদ হউন । 

“মা নো অহিবুর্স্যোরিষেধাৎ”*__অহিবুধ্ন্য যেন আমাদের হিংসক হস্তে 
সমর্পণ না করেন । 

যাক্কের মতে বুষ্ধ্য শবের অর্থ অস্তরীক্ষ-_“বুধ্যমস্তরিক্ষম্ ।”৩ অহি শবেক অর্থ 

অন্তরীক্ষে গমনশীল _“অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষে* |» অহিবুর্য শবের অর্থ প্রসঙ্গে 

যাক্ক লিখেছেন, “যোহহিঃ স বুধ: বুধ্যমস্তরিক্ষং তক্কিবাসাৎ”*-_যে অহি সে-ই বুধ, 
বুধ্য অগ্তরীক্ষ,_-অন্তরীক্ষে বাস হেতু অহিবুরন্য। 

খখেদে নানাস্থানে অহি শবে বৃত্রকে বোঝানো হয়েছে এবং জলরোধকারী যে 
মেঘ আকাশ রোধ করে থাকে, অহি সেই মেঘ ভিন্ন কিছুই নয়। স্ৃতরাং যিনি 
অহিকে বধ করেন বা আঘাত করেন তিনিই অহিবু্য ৷ সুতরাং অহিবুর্া ইন্দ্র। 

খখেদের উল্লেখ থেকে মনে হয় অহিবুর্ন্য অগ্নি। 

অজ্ঞামুক্খৈরহিং গৃণীষে বুগ্ধ্যে নদীনাং 
রজঃ স্থ ধীদন্ ॥ 

মেঘের আহম্ত] নদীর স্থানে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্ারা স্ততি কর।" 
রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদে অহি অর্থে মেঘ গ্রহণ করেছেন। তাহার মতে 

অহিবুগ্ন্য অর্থে মেঘের আঁহন্তা। বেদে বৃত্র, অহি বা মেঘের আহস্তা ইন্দর। 
“জঃ হু যীদন্*-এর অর্থ রমেশচন্দ্রের মতে জলে উপবিষ্ট । খখেদে বুস্থলে রজঃ 

শব! অন্তরীক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । 'রজসী” শব্দও খখেদে পাওয়া যায়। রজন্, 

শবের দ্বিবচনাত্মক প্রয়োগ রজসী, ছ্যালোক ও পৃথিবীকে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হয়েছে । 

সুতরাং জলে অর্থাৎ মেঘে জাত রজঃ অর্থাৎ অস্তরীক্ষে উপবিষ্ট অগ্রি বিছ্যুতাষ্নি 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

বৃহচ্ছেবতায় এই বক্তবোর সমর্থন পাওয়া] যায় । 

১ খাখেদ-_-৭।৩৫।১৩ ২ ধখেদ-_-৭৩৪।১৭ ৩ নিরুদ্ত- -১০1৪৪।৩ 

৪ নিরুস্ত-_-১৩1১৭।৪ € নিরত্ত---১০1৪৪।৫ ৬ বাতেদ--৭1৩৪।১৬ 

৭ জন্থ্বাদ-_রদেশচজ দত 

২৯ 
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স্তোত্যুগঞজামহিং তত্র দানোইহিবুর্্য এব চ। 
অহিরাহস্তি মেঘান্ স এতি বা তেয়ু মধ্যম; | 
যোহহিঃ স বুষ্নে৷ বুগ্নেতি সোহস্তরিক্ষেহভিজায়তে ।১ 

_-খখেদ জলজাত অহির স্ততি করছেন, গেখানে অহিরু্্যও অবস্থান করেন। 

অহি মেঘকে আঘাত করেন, অথবা তিনি মধ্যম (অগ্নি) রূপে তাদের মধ্যে 

আগমন করেন। যিনি অহি তিনিই বুধ্য, তিনি অস্তরীক্ষে জন্মগ্রহণ করেন। 

অধ্যাপক 24%০407611 অহিবুর্ধ্য বলতে অগ্মিকেই বুঝিয়েছেন, যদিও তার 
মতে অথিবুপ্া মূলতঃ অহি-বৃত্র। ”8801 17. 89809 ০01 ৪17 19.081180 ৪ 
2581106 5101 (1৫. 1.79.1) 800. 15 %180 ৪%10. 60 108 10992 1):0৫009৫ 

10. 656 09060 (00200056) 01 006 82996 80899 (4.1.1.1), 1008 16 205 

06 ৪5020001850 6056 101 0001005 9৪ 02181109115 7209 010676706 1:00 

&001-1605.... 

01869: 9019 6963 801 ০০৫০০5৪ 1৪ 8111£02198115 90101069690. 

1818 8801 3500509৮58৮ (ড.৪. 5.33, & 9. 3.36 3 79, 10. 10 3). 

শুরু যুর্বেদের “অহিরসি বুগ্যঃ*১ মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, 

“ন হীয়তী ইত্যহি শালাদারীয়ে নৃতনে গারৃপত্যে উৎপন্নেংপি অয়মগ্িঃ শ্বস্বরূপেণ ন 

হীয়তে। বুষ্ন্যো মূলং তত্র ভব বুধ: আধানকালে প্রথমমাহিতত্বান্মংলভাবিত্বম্ স 
হি প্রথমং মথ্যতে |” ক্ষয় হয় না৷ এইজন্তই অগ্নির নাম অহি। যজ্ঞশালার দ্বারে 

গার্হপত্য অগ্নি নৃতন অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হলেও এই অগ্নি হ্বন্ব্ূপে কখনও ক্ষীণ 

হুন না। বুগ্্য শব্দের অর্থ মূল। মূলে উৎপন্ন এই অর্থে বুঝ্য । অগ্্যাধান কালে 
প্রথম প্রজ্পিত হুন বলেই অগ্নিকে মূল বল! হয়েছে । মস্থনের দ্বারা তিনিই 
প্রথম জাত হুন। 

মহীধরের মতে ক্ষয় গৃহিত চিরন্তন মূল অগ্ন বা আগ্নেয় তেগ্জই অহ । 
ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় জান! যায় যে ইন্ত্র সূর্ধাপ্নির একটি রূপ। অখিবুগ্নয 
অগ্নি হলেও ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতায় কোন বিরোধ হয় না। পুরাণে ও সাহিত্যে 

অহিবুগ্ন্য রুত্ত্রের নাম এবং শিবের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। রুদ্র স্বরূপ 

আলোচন। করলেও দেখা যাবে যে রুদ্রও হূর্ধাপ্সিয় একটি রূপ মাত্র। ক্বন্দপুরাণে 

অহিবুর্য একাদশ রুদ্রের অন্যতম ।* মহাভারতে ও অটৈকপাদ এৰং অহিবুর্্য 
একাদশ রুদ্রের অন্ততূক্ত দুই রুদ্র ।€ 

১ বৃহদ্দেবতী--৪1১৪৮-১৪৪ ২ ৬5৫০ ৮15 0101069 

৩ শুরু বুঃ--৫1৩৩ ৪ প্রভাসথণ্ী-৮৭৬ ,& জাদিপর্ব---৬৬।৩ 



খভুগণ 
খখেদে খতু নামে এক শ্রেণীর দেবতার স্ভতি আছে। খু কোন একজন 

দেবতা নন। এরা সংখ্যায় ব্ছ। এরা খতুগণ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। 

অরুদ্গণের মত খাতুগণও গণদেবতা। খতুগণ ত্ষ্টার মত শিল্পী। তার! আশ্বি- 
হয়ের় জন্য অতুযুজ্জল ভ্রুতগামী রথ প্রস্তুত করেছিলেন। 

আ তেন যাতং মনসো! জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চব্রুরশ্িন! ' 
যন্ত যোগে ছুহিতা৷ জায়তে দিব উভে অহনী সিনে বিবন্বতঃ ॥১ 

_হে অশ্থিদ্বয়। খু নামক দেবতার! যে রথ প্রস্তত কবিয়। দিয়াছেন, যে 

রথেষ উদয় হইলে আকাশের কন্তা উষা আবিভূ্ত হয়েন এবং সুর্য হইতে অতি 
হন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক সেই রথে আরোহণ 

পূর্বক তোমর। আগমন কর ।২ 

রুথং যে চক্রুঃ স্থবৃতং নরেষ্ঠাং যে ধেন্ং বিশ্ব বিশ্বরূপাং। 
ত আ তক্ষংত্ব'ভবো রয়িং নঃ শ্ববস: স্বপসঃ সুহস্তাঃ ॥৩ 

_ধাহার! স্থচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, বাহার! বিশ্বের 

প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেন্গ উত্পাদন করিয়াছিলেন, সেই স্কর্মা সুন্দর অক্নযুক্ত খাতু- 

গণ আমাদিগের ধন নিম্পাদন করুন ।৪ 

যে অশ্বিনা যে পিতরা যে উত্তী ধেনু 

ততক্ষু খভবো যে অশ্ব! |? 

-যে খতৃগণ অশ্বিনীকুমারদের (রথ নির্মাণের দ্বারা) গ্রীত করেছিলেন, 
পিতামাতাকে প্রীত করেছিলেন, ধেন্থ ও অশ্ব নির্মাণ কয়েছিলেন। 

তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্যানং স্থখং রথং | 

তক্ষন্ধেনু, সর্বহুঘাম্ ॥* 

_-তীহারা নাসত্যঘ্ধয়ের জন্য সর্বতোগামী ও স্থখকর একখানি রথ নির্মাণ 

করিয়াছিলেন এবং একটি ক্ষীরদোগ্ধ-ী গাতী উৎপন্ন করিয়াছিলেন ।" 

১ খখেদ--১০।৩৯।১২ ২ অনুবাদ-_রমেশচন্্র দত ৩ খখেদ--৪1৩৩।৮ 
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৭ অনুবাদ--তদেৰ 



৪৫২ হিন্দুদের দেবদেবা £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

্বষ্টা দেবগণের সোম পানের নিমিত্ত যে চমস নির্মাণ করেছিলেন, খতূগণ 

সেই চমসকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে চারটি পাত্রে গৰিণত করেছিলেন । 
জ্যেষ্ঠ আহ চমসা ছা! করেতি কনীয়ান্ত্রীন্ কণবামেত্যাহ। 
কনিষ্ঠ আহ চতুরষ্ক রেতি তৃষ্টা খভবস্তৎপনয়দ্বচো বঃ ॥; 

জ্যেষ্ঠ (খভু) বলিলেন, (এক) চমস ছুই করিব। তীর অবরজ (বিভ) 

বলিলেন, তিন করিব। কনিষ্ঠ (বাজ) বলিলেন চতুর্ধা করিব। হে খভুগণ, স্ব 
এই (চতুষ্রণের) প্রশংসা করিয়াছিলেন ।২ 

উত ত্যং চমসং নবৎ স্ুর্দেবস্ত নিষ্কৃতং | 

অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥৩ 

_ত্বষ্টা দেবের সেই চমস নিঃশেধিতরূপে নিমিত হইয়াছিল, খভুগণ, মেই 
চমস পুনরায় চারিখানি করিয়াছিলেন ।* 

একং বি চক্র চমসং চতুর্বয়ং--- |" 

_ ছে খত্ুগণ! তোমর1 এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ।” 
ত্যং চিচ্চমসমস্থ্বস্ত ভক্ষণমেকং সংতমকণুতা চতুবয়ম্।" 

-_সেই ত্বষ্টার নিগ্িত একখানি সোমপান্রকে চারখানি করিয়াছিলে ।” 
খতৃগণের আঁর একটি কাজ পিতামাতাকে যুব! করা : 

| যদারমক্রন্ূভবঃ পিতৃত্যাং পরিবিষ্টী ।+ 
--যখন খহুগণ পিতায়াতাকে পরিচর্যা ও যুব! করিয়] (ছিলেন)... ।১" 

পুনর্ষে চক্রুঃ পিতরা যুবান! সনা যুপেৰ জবণা শয়ানা ।১১ 

__খতুগণ যৃপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতাপিতাকে নিত্যতরুণ করিয়া- 
ছিলেন ।১২ 

শচ্যাক্ত পিতর। যুবান' শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানং 1১৩ 

--তোমব! শ্বীয় দক্ষতায় পিতামাতাকে যুবা করেছিলে, দক্ষতায় চমস নির্মাণ 
করেছিলেন । 

যুবানা পিতর। কৃণোতন ।১৪ 
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খাডুগথ 8৫৩ 

খতৃগণ সম্গৎখসর গাভী রক্ষা করেছিলেন £ 

যৎ সংবত্সরম্ভবে গামরক্ষণ্যৎ '*' |১ 

খভূগণ সোম পান কবেন।২ তাঁরা অন্ধ ও ধন দান করেন । তারা ইন্দ্রের 
সথা । সোমপানেও তীর! ইন্দ্রের সঙ্গী | 

সমৃতুভিঃ পিবন্য সখয়? ইন্দ্র চকষে স্থকৃত্যা ।& 

_হে ইন্দ্র তুমি স্থকর্ম দ্বারা ধাহাদিগকে সখা করিয়াছ। সেই বত্রদাত। 
খভূগণের সহিত তৃতীয় সবনে পান কর ।« 

ইন্দ্র শক্রনাশেও খভুগণের সহায়তা লাভ করেন ।” 

খভুগণ বলের পৌত্র (ৰা পুত্র)-নপাতঃ শবসো;" শবসো নপাতিঃ।৮॥ 
খতুগণের যে বর্ণনা খথেদে দেওয়] হয়েছে তাতে তাদের সুর্ধাগ্নির ,কিয়ণ 

ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কোন কোন খকে তাদের স্পষ্টতই হুর্যরশ্মিরপে 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

ছাদশ দৃন্দগোহম্যাতিথ্যে রণন্ন'ভব্ঃ সসংত: 

কষেত্রারব্নয়ংত দিক্ধ-দ্ব্থাতি্মোষধীনিয়মাপ: ॥* 
--যখন খভুগণ অগোপনীয় (হুর্ষের) আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস স্থখে অবস্থান 

করতঃ বিহার করেন, তখন তাহার৷ ক্ষেত্র সকল শস্তসম্পন্ন করেন নদীসকল প্রেরণ 

করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধিসকল জন্মে এবং নিয়স্থান জলব্যাপ্ত হয় ।১* 
এই খকের ভাষ্যে লায়ন বলেছেন যে খতুগণকে হূর্ধবশ্মি রূপে স্তব কয! 

হয়েছে । দ্বাদশ দিবস দ্বাদশ মাস রূপেও ব্যাখ্যাতব্য । সায়নের মতে ছবাদশ 

দিবস আদ্র! আদি ছাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র। 

সজোষস আদিত্যোর্মাদয়ধবং সজোষস খভবঃ পর্বতেভিঃ | 

সজোষসে৷ দৈব্যেন। সবিত্রা জোষসঃ সিদ্ধৃভী বত্ুধেভিঃ ॥১১ 

- হে খভুগণ! তোমরা আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া হাই হও, পর্বতগণের 
ষহিত সঙ্গত হইয়া হাট হও, দেবগশের সহিত সঙ্গত হইয়া হষ্ট হও, রত্বদাতা 

নদী দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া! হষ্ট হও ।১২ 
এরর রা এ. 

৪ 
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পর্বত শবের অর্থ মেঘ। স্্যর্শ্মি মেঘের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে যেমন ব্র্ণালীর 

গ্ষ্টী করে, তেমনি বৃষ্টিরও সহায়ক। 
্ বিষ্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতে। মর্ডাস: 

সন্তে! অমৃতত্বমানশঃ | 

সৌধস্বনা খতবঃ শৃরচক্ষসঃ সংবৎসরে 

সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ ॥ 
--তাহার। শীত্র কর্ম সাধন করিয়াছেন বলিয়া এবং খত্বিক দিগের সহিত 

মিলিত হুইয়াছিলেন বলিয়। মগ্ন হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন 
সধন্থার গু খতুগণ স্ধের স্তায় দীপ্তিমান হুইয়। সাংবাৎসন্বিক যজ্ঞসমুহে হুব্যভাজন 

ও 

এই খক্টির অনুবাদে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “দেখিতে হুর্ধতুল্য সুন্দর 
অন্তরিক্ষে সমূড্ূত উদকবহনকারী খতুগণ (বৈছ্যাতিক জ্যোতিঃসমৃহ) ক্ষিগ্রভাবে 
উদক প্রদান প্রকাশাদি কর্ম নিশ্পন্ন করিয়। ক্ষণবিলামী হইয়াও অমরত্ব লাভ 
করিয়াছে, যেহেতু সংবৎসর গত হইলে উদকবর্ষণ কর্মের সহিত পুনরায় সন্বন্ধযুক্ত 
হুয়।”৩ 

আর একটি খকে খভুগখ অন্তরীক্ষের নেতা ও হৃর্যসম শীগ্র গমনশীল। 
অ। মন'যামংতরিক্ষন্ত নৃত্য; শ্রচেব ত্বতং জুহবাম বিল্পন। | 

তরণিত্বা! যে পিতুরস্ত সশ্চির ধাভবে| বাজমরুছন্দিবো রজঃ ॥* 
-স্জমরা অন্তনীক্ষের নেতা (ধু) গণকে পাত্রস্থিত ত্বুত অর্পণ করিতেছি $ 
তাহার সুর্ধের শত্্তা প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, তাহারা দিবালোকের যজ্ অন প্রাপ্ত 
ছুইয়্াছিলেন ।* 

উৎসব অকুণোতন] তৃণং নিনতম্বপঃ ব্বপন্ডয়া নরঃ | 

অগোহ্ন্। বদসম্ভন। গৃহে তদন্ভেদমৃভবে। নাহ্থগচ্ছথ ॥ 

--হে গ্রন্থুত দীপ্তিযুক্ত খভুগণ ] তোমরা! নেতা । তোমরা গ্রাণিগথের 
উপকারার্ঘ উন্নত প্রদেশে (ত্রীহি ষবার্দিরূপ) তৃণ উৎপাদন কর এবং সৎকর্ম কিবা 

অতিলাষে নিয়প্রদেশে জল উৎপন্ন কর । তোমরা আদিতামগ্ডলে এতক্ষণ নহি 

ছিলে, এক্ষণে সেইরূপ করিও না, নিজ কার্য সাধন কর।" 

১ খখেদ--১১১০।৪ ২ জন্থবাঘ--তদেৰ ৩ নিরুক্ত কে.বি.)-_-পৃঃ ১৪৯৬ 

৪ এ --১1১১০৬ « অনুযাদ-_রমেশচজ ত্বত্ত ৬ খখ্বেদ-_১।১৬১।১১ 
৭ ছানুবাদ--তদেব 
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এই থাক্টিয় ছিতীয় চরণ সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, «বি 
বলিতেছেন, _হে আদিত্য রশ্মিসমূহ, রাঁজিতে যতক্ষণ পর্যস্ত তোমর! আদিতা- 
মগ্ডলে নিহিত বা! লীন হইয়! যাও, ততক্ষণ পর্বস্ত ইহলোক ও নিয়ালোক অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তোমরাই জগৎকে আলোকিত কর, ইহাই তোমাদের 
মহাভাগ্য বা মাহাত্ম্য ।”, 

যান্ক এই অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, “অগোহু আর্দিত্যোৎ- 

গৃহনীয়ম্তন্ত য্দস্বপথ গৃহে যাবত্তত্র তবথ ন তাবদিহ ভবখেতি।” -_অগোহ্ 
শব্দে আদিত্য বোঝায়; অগৃহনীয় অর্থাৎ গোপন করার অযোগ্য আদিত্য। 

তার গৃহে অর্থাৎ হুূর্যমণ্ডলে যে পর্স্ত অবস্থান কর, সে পর্যন্ত অর্থাৎ বাত্রি পর্যস্ত 

এই জগতে আগমন কর ন]। 
স্ুযুপবীংস খভবন্তদপৃচ্ছতাগোহ ক ইদংনো অববুধৎ। 
শ্বানং বস্তোবোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসগ ইদমগ্যাব্যখ্যত ॥* 

_হে খভুগণ! তোমব। আদিত্যমগ্ডলে শয়ন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস কর» 
হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্মে জাগরিত কবেন। সম্থঘসর (অতিবাহিত 

হইয়াছে), এক্ষণে আবার তোমর। জগৎ প্রকাশ কর ।* 

খখেদে খভুগণ বারংবার হুধন্থাতনয় নামে অভিহিত হয়েছেন। খভ্গণ, 
বাজগণ ও বিভ1 এই তিনটি নামও পাওয়া যায় থক্ সুক্তে। যাস্ক লিখেছেন, 

*খতৃবিভ1 বাজ ইতি ছুধন্বন আঙ্গিরসন্ত য়ঃ পুত্রাঃ বডুবুন্তেষাং প্রথমোতমাত্যাং 
বহুবঙ্নিগমা। ভবস্তি ন মধ্যমেন।”* -_আঙ্গিরসপুত্র সুধন্বায় তিন পুক্র ছিলেন-__ 

খত, বিভ এবং বাজ । প্রথম এবং মধ্যমোক্ত অর্থাৎ খতু ও বাজ বহুবচনাস্তরপে 

ব্যবহৃত হয়েছে, মধ্যমোক্ত অর্থাৎ বিভ্1 একবচনে প্রযুক্ত। 

রমেশচন্জ দত্তও এই উপখ্যানটি ঈষৎ ভিন্নরূপে বিবৃত করেছেন : “অঙ্গিরার 

পুত্র সুধস্বা, তীহার খত, বিভু ও বাজ নামে তিন পুর ছিল। তাহারা নি্দ কর্- 

হার! দেবন্ব লাভ করেন এবং হুর্বলোকে বাঁস করেন, এইরূপ আখ্যান ।”* 

খডুগণ শষ্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যাস্ক লিখেছেন, “খতব উদ 

ভান্তীতি বা, খতেন তান্তীতি বা, খতেন তবস্তীতি বা।”* 

১ নিরুক্ত (ক. বি) - পৃঃ ১১৯৮ ২ নিরুভ--১১।১৬৩ ৩ খর্ের--১১৬১১৩ 

৪ অনুযাধ-স্রমেশচজ দত্ত € শী ১১১৬৩ 

৬ খখেছের বঙানুষাদ, ১ম--পৃঃ ৬৯ , ১1২০১ থকের টীকা * নিরু--.১১১৫।৩ 
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উরু বা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, খত অর্থাৎ সত্য (অখব! জল বা! যজ্ঞ) দ্বারা 
প্রকাশিত হন, অথবা! সত্য (যজ, জল। দ্বারা আবিভূর্ত হয়,_এই অর্থে খকৃ। 

কন্দস্বামী নিরুক্তব্যাখ্যায় লিখেছেন, “খভবো বৈচ্যতা জ্যোতিধিশেষাঃ 1” 
--খভূগণ বৈদ্যুতিক অর্থাৎ বি্যৎ সম্পকিত জ্যোতিবিশেষ | 

পনৈরুক্ত পক্ষে ইহার অর্থ বৈদ্াতিক জ্যোতিবিশেষসমূহ । এঁতিহাসিক পক্ষে 
ইহার অর্থ অঙ্গিরার তনয় স্ধস্বার পুত্র খু বিভ্] এবং বাজ ।”১ 

যাক্ক পরিফারভাবেই বলেছেন, “আদিত্যরশ্ময়োহপ্যুতব উচ্যস্তে ।”২ --আদিত্য 
রশ্সিসমূহকেই খভুগণ বন! হয়ে থাকে । 

ুর্ঘ, বিদ্যুৎ ও যজ্ঞ বা ঘজ্ঞাগ্রি একাত্ম হওয়ায় হুর্ধজ্যোতি, বিদ্যুতের জ্যোতি 
বা! অম্িজ্যোতি খতুগণ নামক দেবতাদের নামে স্তত হয়েছেন । খখেদে অমির 

নাম অঙ্গিরস। অগ্নি বাহুর্যরূপী অঙ্গিরার পুত্র শোভনধনবান স্ধন্বা। স্থধন্বায় 
পুক্র খতৃ, বিভূ এবং বাজ একই বস্তর বিভিন্ন নাম । বাজ শব্দের অর্থ অন্ন,_ অন্ন- 

দাতা খভুও তাই অন্বম্বরূপ বাজ; বি, প্রভূ বা ঈশ্বর । হৃর্যাঘির জ্যোতির 

সর্বেশ্বরত্ব অসংশয়িত। বিষ্ুপুরাণে খু পরমেঠি ব্রদ্ধার পুত্র ।৩ পুরাণে অগ্নিই 
ব্রহ্মা । 

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “প্রকৃত খভুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তকে 

প্রাচীন হিন্দুধর্ম খন্ভু বলিয়া উপাসনা করিতেন? সায়ন ১১০ স্ক্তে ৬ খকের 
ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঘথা__“আদিত্যরশ্বয়োহপি খভব উচ্যস্তে ।” 

অর্থাৎ খভুগণ ুর্ধযশ্মি। ইউযোগীয় পণ্ডিতগণেরও এই মত। ভা 115০0 

বলেন, খতুগণ শূর্যরশ্মি, [45%:0৪119: বলেন, খু শব্ধ অনেক স্থলে হূর্ধ বা ইন্দ্রের 

নাম ।”& 

খভূর রখ, অস্ত্র চমস বা পানপান্র নির্মাণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 

যমেশচন্দ্র 4৪০৪119৮-এর অভিমত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, “যদি খতৃয় আদি 
অর্থ ুর্ধ বা সুধকিরণ হয় তবে খতুগণ অস্ত্াদি বা পাত্রাদি নির্মাণে নিপুণ, এ 
আখ্যান উঠিল কিরূপে ? 1455০০119" বলেন, বৃবু নামক এক হুত্রধর বংশকার্ধ 

বা ধর্মগুণে খত্বিক্ সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া খত্থিক হইয়াছিল। তাহার! ভরছাজ 
খাধির অনেক সহাক়তাঁও করিয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোন উপান্ত দেব. 

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরক্ত - পৃঃ ১১৯২ ২ নিরুত্ত--১১১৬।৪ ্ 

ও বিছুপু$ বর আশ, ১৫ অঃ। ৪ খখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৩৯৭ ১)২০।১ খকের টার! 
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ছিল না, অতএব তাহারা খভুগণের উপাসনাপরায়ণ হইল, এবং কালক্রমে সেই 

বৃব্বীয়দের পাত্াদি নির্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব খনুগণ সেইরূপ 
নপুণ্যেরৈ খ্যাতিলাভ করলেন |” -_ (0101081 £000 & 09:08 ভা018180], 
০. [1 186৭, 088০ 128) 1১ 

এরূপ ব্যাখ্য। নিতান্তই মনগড়। কাল্পনিক । আমরা পূর্বেই দেখেছি, দেবশিল্পী 
ষ্টা ব৷ বিশ্বকর্মা স্্ধ ভিন্ন অপর কেউ নন। দেবশিল্পী হষ্া বা তৃষ্টার শক্তি. 
বিশেষই খভুগণ | এইজন্য খনুগণও শিল্পী। খভুগণ অশ্বিদয়ের জন্য রথ নির্মাণ 
করেছিলেন । এই রথ ব্রিচক্রবিশিষ্ট _অশ্বহীন হয়েও অগ্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করে। 

অনশ্থে৷ জাত অনতীশুরুক্থ্যে! রথস্ত্িক্রঃ পরি ব্ততে বজঃ ॥২ 
_-(হে খভুগণ) তোমাদের কৃত স্ততিযোগ্য ব্রিচক্রর্থ অশ্ব ব্যতির়েকেও 

প্রগ্রহ ব্যতিয়েকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে! 

অশ্থিছয় প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সুর্য । সর্ষে পূর্বাকাশে মধ্যগগনে ও পশ্চিম 
দিগন্তে সর্ষের অবস্থান তিনটি চক্ররূপে কল্পিত হয়েছে । কূর্বকরোজ্জল দিবাঁতাগই 
তিনচক্রসমথিত রথ। ন্র্াকিরণরূপী খভুগণ ফ্িবাভাগের নির্যাতা। সেই রথে 
প্রাতঃ ও সায়ংকালীন হূর্য আরোহণ করেন। খতুদের রথ দীপ্তিশাপী-- 
শশচন্রথ”।০ খতুদের অশ্ব পীবর।* ইন্দ্রের জন্ত অখ্বদ্বয় তাঁরাই হৃষ্টি করে- 
ছিলেন। ইন্দ্রনূর্ধ। তার অশ্থ নুরের রশ্মি। 

খতুগণ জীর্ণ পিতামাতাকে যৌবন দান করেছিলেন। গ্যাবা পৃথিবী পিতা! 
ও মাতা । তৃুর্ধরশ্মি আকাশকে উজ্জ্বল আলোকে অভিষিক্ত করে পৃথিবীতে বুষ্টি- 
দ্বারা ও উত্তাপ ছারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টিসাধন করে তারুণ্য এনে দিয়ে থাকে । 
বষ্টানিমিত চমস বা দোমরসপানের পাত্র আকাশ। চন্ত্রমণ্ডর থেকে ত্র 
আহরণ সোমপান। এই সোমপানের আধার আকাশ। খভগণ এই আকাশকে, 
চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। চারটি ভাগ চারটি দিক । 

খতুগণের আর একটি ন্মরণীয় কাজ-_গাভীর চর্মহীন দেহে চর্মসংযোজন। 

নিশ্চর্মণ খভবে। গামপিংশত সংবৎসেনা স্থজতা! মাতরং পুনঃ 1৬ 

__হে খতৃগণ! তুমি গাভীকে চর্বদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই 
গাভীকে পুলরায় বসের সহিত যোগ করিয়াঁছিলে।* 

১ খখেদের বঙ্গানুবাদ ১ম- পৃঃ ৩৯, ১/২০।১ খকের টীকা । ২ খখেদ__91৩৬১ 
৩ ধখেদ--81৩৭1৪ ৪ তদেব & তদেব--81৩৩।১, 

৬ তদেব--১১১০।৮৬ ৭ জনুবাদ- রমেশচজা দত 



৪৫৮ হিস্মুদের দেবদেবী £ উতদ্তব ও ক্রমবিকাশ 

পৃথিবীর জন্ম বা জীবনস্থি হুর্ধরশ্মিরই অব্দান। গো শবে পৃথিবীকেও 
বোঝায়। পৃথিবীকে চর্মাচ্ছাদিত করার ক্ষেত্রে তুর্যরশ্মির কর্তৃত্ব অনম্বীকার্ধ। 

তৃগ, উদ্ভিদ ও তরুলতাঁয় পৃথিবীর আচ্ছাদন গাভীর কংকালে চর্মসংযোজন । 
পৃথিবীতে অন্ধকারের আবরণও ত সুর্ধকিরণেরই স্থ্তি | 

1183:0081191-এর মতে গ্রীক দেবতা 011010908 খতুর রূপান্তর । 0:010958. 

মৃত্যুদেবতার কাছ থেকে মৃত পত্বীকে ফিরিয়ে আনার পর তারই উৎস্থকাময় দৃ্টি- 
পাঁতে পত্বী অদৃশ্য হয়েছিলেন । 830০9118৮-এর মতে নৃুর্ষের দৃষ্টিতে উধার 
তিরোভাবের তন্বই এই গল্পের তাৎপর্য । সুতরাং মোক্ষমূলরের মতান্ুসারে 
0:00658 বা খু সুর্য । 

সুর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ অভিন্ন হওয়ায় খতৃগণ অগ্নির তেজরূপে গৃহীত হতে 
পায়ে । খণেদে হুম্পষ্টরূপে অগ্নিকে খু বলে উল্লেখ কর! হয়েছে । 

ত্বমগ্ন খভুরাকে নম্য স্তং ঝাজন্ত ক্ষমতো| বায় ঈশিষে। 
ত্বং বি ভান্তন্ দক্ষি দাবনে ত্বং বিশিক্ষুসি যজ্ঞমাতনিঃ ॥১ 

_হে অগ্ি! তুমি খভুঃ তুমি প্রত্যক্ষ স্ততিযোগ্য, তুমি সর্বত্র বিশ্রত ধন ও 

অঙ্নের ম্বামী। তুমি অতি উজ্জল, (অন্ধকার) ছেদনের জঙ্য ক্রমে তুমি 
(কাষ্ঠাদি) দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার 

কর।২ 

অতএব অক্ষির জ্যোতি ঝনহু। এককথায় বলা যায় আগ্নেয় জ্যোতিপুঞ্জঃই 
খতৃগণ নামে স্তত। খভূগণ বলের পুত্র। ডঃ অবিনাশচন্ত্র দাসের মতে বল 
এবং খভূগণ পণি (ফিনিশীয়) নামক বণিক আর্জজাতির দ্বার! পূজিত হতেন। 
পং00008) 10000 9585 806 18৪ 11006061690 101) 9০18: 98) আআ: 

8008 01 518, 16 আ৪৪ &190 081160. & ৪০০ ০1 ০19. 10106 7981018. 

'ল6:6 ভা08))100678 ০1 518 8106. 6756 [২01008.৮৩ 

১ খরখেদ--২১।১ ২ অনুবা--রমেশচজ দত্ত ৩ [৫৬০৫০ 08100160866 94 



বন্গণ 
রবীজ্নাথ মালিনী নাটকে মালিনীর নির্বাসন কালে বাজমহিষীর মূখে. 

বলেছেন-- 

বন্থুগণ, রুভ্তরগণ 

বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ 

কন্ঠার়ে আমার ।১ 

বন্থ বা অষ্টবন্থ নামে কোন দেবসমষ্টির পূজার্চন। এষুগে প্রচলিত নেই । কাব্ে- 
পুরাণে অষ্টবন্থুর উল্লেখ এমন কি নাম উল্লেখ থাকলেও এই দেবগোষ্ঠী কোনদিনই, 
প্রাধান্ত পান নি। খখেদে ত এবা একেবারেই অগ্রধান দেবতা । শতকিয়! 

মুখস্থ করার সময়েই শিশু শেখে “আটে অষ্টবসতঃ ৷ বস্থ নামক দেবতার সংখ্যা আট। 

এতয়েয় ব্রাহ্মণ (১।১ ০), শতপথ ব্রাঙ্দণ ( ৪1৫1%২), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতিতে 

অষ্টবন্থর উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকের মতে স্জাটজন বন্ধুর নাম £ অগ্নি, পৃথিবী, . 

বাদ, অভ্তরীক্ষ, আদিত্য, দৌঃ, চত্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ-_দ্অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ. 

ৰায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্ণাদিত্যশ্চ দে্যাশ্চ চক্তরমাশ্চ নক্ষত্রীনি চৈতে বসব: 1৮, 
ষত্শ্ুপুবাণ অনুসারে অষ্টবন্থুর নাম £ 

আপো ঞ্রবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ | 

্রত্যুষশ্চ প্রভাসম্চ বসবোহ্টো প্রকীতিতা: ॥” 
--আপ অর্থাৎ জল, ঞব, সোম, ধর, অনিল, অগ্নি, গ্রত্যুষ ও প্রভাস-_ 

এই আটজন বন্ধ। 
মহাভারতে (শাস্তিপর্ব-_২০৮।২০) অজৈকপাদ এবং অহিবু'া অষ্টবস্থুর ছুই 

বন্ধ । মহাভারতের আদিপর্বে পৃথু, ছ্য, এবং ধর এই তিন বন্ধুর নাম পাই 

(৯৯আ:)। 

বদের সম্পর্কে পত্ডিত ছূর্গাদ্দাস লাহিড়ী লিখেছেন, “গঙ্গ। হইতে উৎপন্ন গণ- 
দেবতা! বিশেষ । ত্বাহাদের সংখ্যা আট-_ভব, গ্রুব, সোম, বিষু, অনিল, অনল, 

প্রভ্যুয এবং প্রভব। বস্থ শবে যথাক্রমে কুবের, হৃর্, অগ্নি প্রস্থৃতিকেওচ 

বৃদ্যাইয় থাকে ।”* 
১ তৃতীর মষ্ত ২ বৃহ্দারণ্যক--৩।৯।৩ ৩ মংন্কপু১--৫1২১ 

৪ ছুর্গাদাস সম্পাদিত কৃফবজূর্বেদ, ১ম খ্_ পৃঃ ৬৬৯, পাঁদটাক। 



৪৬০ হিন্দুর্দের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

মহাভারতকার মহধি বশিষ্টের অভিশাপে বন্থগণের মর্ডে মনস্তরূপে জন্মগ্রহণের 
কাহিনী বানা করেছেন। সন্ত্রীক বন্থগণ মর্তে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে বিচরণ 
করেছিলেন । বশিষ্টের কামধেনু নন্দিনীকে দেখে ছ্যুবন্থার গৃহিণী স্বামীর নিকট 
এ গাভীটাকে তার সথী জিতবতীর জন্য নিয়ে যেতে অনুরোধ করায় ছ্াবন্থ 

-পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহায়তায় সবৎস! কামধেন্ু অপহরণ করলেন । ও 
এতচ্ছ-ত্বা! বচন্তস্তা। দেব্যাঃ প্রিয়চিকীরষয়। 

পৃথ্বাদৈত্রণতিভি: সার্ধ, দৌন্তদা তাং জহার গাঁম্॥+ 
খষি বন্থগণের এই অপকর্মের জন্য অভিশীপ দিলেন যে তাদের মনুম্তজন্ম 

গ্রহণ করতে হবে। অভিশাপের বিষয় অবগত হয়ে বস্থগণ খধির সন্তোষ বিধানে 

যত্তবান হলেন। বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ লাঘব করার উদ্দেশ্টে বললেন যে 

বন্গণ এক বৎসরের মধ্যে শাপমুক্ত হবেন । কেবলমাত্র সকল অপকর্মের মূল 

ছ্যুবন্থ মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন । 

উবাচ স ধর্মাত্মা শপ্তা যুয়ং ধরাদয়: | 

অনুসংবৎসাৎ সবে শ।পমোক্ষমবাপ সথঃ ॥ 

অয়ন্ত যত্কৃতে বুয়ং ময়! শগা: স বত্স্তি। 

ছ্যোস্তদা মান্থষে লোকে দীর্ঘকালং ম্বকর্মণঃ ॥* 
অতঃপর বন্থগণের অনুরোধে গঙ্গা মনুস্করূপে পৃথিবীতে মহারাজ শাস্তন্থর 

পত্বীত্ব স্বীকার করলেন এবং আটজন বন্থকে পর পর গর্ভে ধারণ করলেন। 
গঙ্গাদেবী প্রথম সাতজন বন্থুকে জন্মের পরই জলে নিক্ষেপ করেছিলেন । কেবল- 

মাত্র অই্টমবন্থ-_ছ্যবন্থকে তিনি জীবিত রাখলেন । এই ছ্যুবনস্থই ভারতধুরন্ধর 
মহাত্মা গাঙ্গেয় দেবব্রত ভী্ম । 

মহাভারতে ভীম্মজন্মের প্রসংগে বন্থগণের মন্য্জন্মের আর একটি উপাখ্যান 

আছে। সরিহর! গঙ্গা ব্রদ্মার নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন কালে খধি-শাপে মৃছিত 
*€ বিকলেন্দ্রিয় বন্থগণকে দেখে তীদের ছুর্দশার কারণ জিজ্ঞাস করায় বন্ুগণ 

বললেন-- 
| তামূচুর্বসবে! দেবাঃ শন্তাঃ ম্মো বৈ মহানদি ॥ 

অল্পেৎপরাধে সংবস্তাদ. বশিষ্ঠেন মহাজন] । 

বিষুঢা ছি বয়ং সর্বে গ্রচ্ছন্ধং খবিসভৃমম্ । 

১ মহাঃ, আদিপর্ব-_৯৯1২৬-২৭ ২ তদেধ__৯৯1৩৮-৩৯ 



বস্থুগণ ৪৬১. 

সন্ধ্যাং বশিষ্ঠমাসীনং তমত্যভিস্তা পুরা । 

তেন কোপাদ্ বয়ং শপ্ধা যোনৌ সম্ভবতেতি হ। 
ন তচ্ছক্যং নিবর্তয়িতুং যছুক্তং ব্রহ্মবাঁদিন!। 

তল্মান্ মানুষী ভৃত্ব! জ পুত্রান্ বহ্ুম্ভুবি ॥ : 

__বস্থগণ তাঁকে (গঙ্গাকে) বললেন, হে মহানদি, সামান্য অপরাধেই কুদ্ধ মহাত্মা 
বশিষ্ঠের দ্বারা আমরা অভিশপ্ত হয়েছি । পূবে কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে প্রচ্ছন্ন- 
রূপে সমাসীন খধিশ্রে্ট বশিষ্টকে অজ্ঞতাবশতঃ সম্ম[নাদি প্রদর্শন না করে অগ্রসর 

হয়েছিলাম । সেইজন্য তিনি কোপিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, “মন্স্যযোনি প্রাপ্ত 

হও? | সেই ব্রহ্ষবাদী খধির বাক্য নিবতিত করার সাধ্য যেহেতু নেই, সেইহেতু 
তুমি মতলোকে মন্ুস্তূপে অবতীর্ণ হয়ে বন্থগণকে পুত্রবূপে জন্মদীন কর । 

গঙ্গা! বন্থগণের অন্যোধ রক্ষায় রাজি হল, বস্ছগণ বললেন তাদের যেন 

দীর্ঘকাল সংসার-যস্ত্রণা ভোগ করতে ন! হয়, জন্মের পরেই যেন গঙ্গাদেবী তাদের 

জলে নিক্ষেপ করেন । কিন্তু মতলোকে অভিশপ্ত মহাভিষের পুত্র শান্তন্ুকে গঙ্গা 

যে পতিত্বে বরণ করবেন, তার জন্ ত্রকটি পুত্র তিনি উপহার দিতে ইচ্ছ। প্রকাশ 

করলেন; তখন বন্থগণ স্ব স্ব বীর্ষের অষ্টমাংশের দ্বারা একটি পুত্র সি করার 

প্রতিশ্রতিবদ্ধ হলেন ৷ এই অষ্টবন্থুর প্রত্যেকের বীর্ষের অষ্টমাংশের দ্বারা নিমিত 

পু্রই হলেন দেবব্রত ভীন্ম।২ 
মহাভারতে উপরিচর বস নামে আর এক বহর উপাখ্যান আছে। ইনি 

তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন এবং ইন্ত্রকর্তৃক প্রদত্ত ইন্্রধ্বজ পৃজার 

প্রবর্তন করেন। উপরিচর বন্থু ইন্দ্রের নির্দেশে চেদিরাজ্যের অধীশ্বর হুন 
এবং চেদিরাজ নামে খ্যাত হন। এরই ম্মলিত বীর্ষে ব্যাসজননী মত্ন্তগন্ধা 

লত্যবতীর জন্ম হয়।৩ শাপগ্রস্ত চেদিরাজের তৃপ্তির জন্য নান্দিমুখ শ্রান্ধে ঘরের 

দেওয়ালে ঘ্বত প্রদান করার নীতি আছে । এই স্বতধারা বন্থধার! নামে 

প্রদিদ্ধ। “অস্তয়ীক্ষচারী রাজ! উপরিচর দেব-ব্রাহ্মণ বিবাদে দেবপক্ষ গ্রহণ করায় 

্রাঙ্গণশাপে আকাশে গতিহীন ও ভূবিবরগত হলে দেবতার] তার ক্ষুৎপিপাস! 

নিবারণ করবার জন্য যজ্ঞে বিপ্রপ্রদত্ত (ঘ্বতধারা) পান বিধান করেন, সেইজন্ত 

বন্থর স্বতধার। বন্থধার! নামে প্রসিদ্ধ | প্রীতিকামনায় চেদিরাজবন্থুর উদ্দেশে, 

১ মছাঃ আদিপর্ব-_-৯৬১২-১ ২ তদেব--৯৬ অঃ ও সহাভারত, আদিপর্ব-_৬৩ অঃ. 
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এই দ্বৃতধায়! দেওয়া হয় বলে এর নাম বন্থধারা ৷ নান্দীমুখ শ্রান্ধে বন্্ধায়া দিতে 
-্হ্য় ৯১ 

চেদিরাজ বন্থুর উদ্দেশে বন্ধারা দানের মন্ত্র £ 

চেদ্িরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রন্ত মহামতে । 

ক্ষুংপিসানুদেদান্তে চেদিরাজ নমোহস্ততে ॥ 

ব্হ্মবৈবর্ত পুরাণাহুসারে দ্রোণবন্থ ও তীর পত্বী ধর! ভগবান বিস্বুকে পুজরূপে 
কামনা করে জন্মান্তরে নন্দগোপ ও যশোদীরূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

বস্থনাং প্রবরে নন্দে। নায়! ত্রোণস্তপোধনঃ। 

তন্ত পত্বী ধরা মাধবী যশোদ। সা! তপন্থিনী | 
গা ০ গস 

একদ। চ ধরাব্রোণৌ পর্বতে গন্ধমাদনে । 
পুণ্যদে ভারতবর্ষে গৌতমাশ্রমসনিধো ॥ 
তপশ্চকার তত্রৈব বর্ধাণামযুতং মুনে | 

'কুষন্ত দর্শনার্থঝ নির্জনে নুপ্রভাতটে ॥ 
ন দদর্শ হবিং ভ্রোণো ধর! চৈব তপন্থিনী । 
কতবাগ্রিকুণ্তং বৈরাগ্যাৎ প্রব্ট্রেং সমুপস্থিতে ॥ 
তৌ মতু্কামৌ দৃষ্বী চ বাখভৃবাশরীবিণী। 
দক্ষ শ্রীহরিং পৃথ্যাং গোকুলে পুত্ররূপিণম্ ॥২ 

-_বস্শ্রেষ্ঠ তপোধন দ্রোণ নন্দ নামে (প্রসিদ্ধ হলেন) তার পত্বী মাধবী তপশ্থিণী 

ধরা হলেন যশোদা-”* | একসময়ে ধরা ও দ্রোণ পুণ্য ভারতবর্ষে গৌতমের 
আশ্রমের নিকটে কৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্ত জনহীন স্থপ্রভা নদীর তটে গন্ধমাদন 

পর্বতে অযুত বৎসর তপন্তা করেছিলেন, কিন্তু ধরা ও স্ত্রোণ কৃষ্ণের দর্শন পেলেন 
'না। তারা বৈরাগ্য হেতু অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে উদ্ভত হলেন । তদের মরণে 
উদ্ভত দেখে অশরীরী বাণী প্রকাশিত হোল £ পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপী 

'জ্রীহৰির দর্শনলাভ করৰে। 
রামায়ণে অষ্টম বন্ধুর নাম সাবিভ্র। রাবণ হ্বর্গ আক্রমণ করলে অই বন্ধ 

লাবিজ দেবরাজ ইজের পক্ষে রাবণের সেনাপতি স্থমালীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন । 

১ পৌরাণিক অভিধান--পৃঃ ২৫৯ ২ জন্ষবৈবর্তপুরাণ, জীকৃফজন্মখণড--৯1১৭, ২৯-২২ 
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বন্ছনামষ্টমঃ কুদ্ধঃ সাবিজে! বৈ ব্যবস্থিতঃ। 
নংবৃতঃ শ্বৈরধানীকৈঃ গ্রবহস্তং নিশাচরম্ ॥১ 

পুরাপাদিতে বন্থগণ একশ্রেণীর অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন । গন্বর্বদের 
মতই এরা দেবকল্পা (59701-11518) প্রাণীবিশেষ। খঙ্েদেও অপরাপর 

দেবতাদের সঙ্গে বন্থগণের স্ততি আছে। এখানেও তারা অপ্রধান দেবতা কিন্ত 
দেবকল্প মনুষ্য নন । খধি বস্থগণকে অস্তবীক্ষ থেকে আহ্বান করেছেন ঃ 

জয়া অত্র বসবে! রংত দেবা উরাবংতরিক্ষে মর্জয়ংত স্ভ্রাঃ। 
অর্বাক্ পথ উরুজয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দৃতম্ত জগ্মা,ষো নে অস্ত ॥২ 

_-বন্থ নামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন। বিস্তীর্ঘ 
অস্তীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভৃতগামী বন্থ ও 
মরুত্গণ ! তোমার পথ আমাদের অভিনুখী কর। আমাদের দত তোমাদের 
নিকট গমন করিয়াছে । তোমরা উহার আহবান শ্রবণ কর ।ৎ 

এই খকের আর একটি অন্গবাদ : পৃথিবীনব বন্্রদেবগণ এই পৃথিবীতে রমণ 
করিয়াছেন । বিস্তীর্ণ অস্তরীক্ষে অবস্থিত (শোভমান বহ্ছগণ বৃট্টি প্রেরণ 

করিতেছেন। হে প্রভূত বেগসম্পন্ন ত্রিস্থানস্থিত বস্থগণ, তোমাদের আগমণ” 
সমূহ আমাদের অভিমুখ কর ; আমাদের অভিমুখে প্রস্থিত আমাদের এই দূতের 
অর্থাৎ অগ্নির বাক্য শ্রবণ কর।* 

এই খক্টিতে বন্থগণের গুণকর্ম হুর্ধরশ্রির কথাই ল্মরণ করায় । 
০৮০ 100জ৪০০-এব মতে বন্থগণ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থাবিশেষ মান্ত্র 

41059 5৪০৪ 829 & 01888 ০01 0.66198১ 91819 11) 10017010975 01019115 000 আআ 

৪8 86561008068 01900. 1009, 10065 ৪96100 60 11959 199610 110 8৫10 

81008 196790101509610705 ০01 71860:6] [01)9500009208,. 

বন্থ শব্ধের অর্থ ধন। বন্গণ ধন দান করেন, তাই তারা বনু নামে খ্যাত। 

»-৮"অন্মে ধত্ত বসবো বস্থনি ।৬ - বন্থুগণ আমাদের জন্য ধন রক্ষা করেন। 

বন্থগণ সর্ষের নিকট থেকে অশ্ব আহরণ করেছিলেন-_“হুর্যীদশ্বং বসবো 

নিরতই্ ।** ইন্ত্র বসুদের সঙ্গে স্বকার্য সাধন করেন-_“ইন্র ঘোষত্া বন্থুভিঃ পুরস্তাৎ 

১ রামারণ, উত্তরকা্- ২৭1৪৪ ২ খার্েদ-_৭1৩৮৩ ৩ অবন্াদ--রসেশচজ দত্ত 

৪ অনুবাদ--অমরেশবর ঠাকুর € 01858, 1020. 0£ 7387700 240500০1985 

৬» শুরু বু? -৮১৮। তৈঃ সং-১18188 ৭ খকৃ--১১৬৩২ 
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পাতু।১__ইন্দ্র শবে নির্দিষ্ট দেবতা বস্থগণের সঙ্গে আমাদের সম্দুখভাগে রক্ষা 
করুন। 

আচার্য যাক্ক বন্থদের সম্পর্কে বলেছেন,_-“বসবো৷ যদ্দিবসতে সর্বমগির্ব 
স্বভিবাসব ইতি সমাখ্যা তন্থাৎ পৃথিবীস্থানাঃ । ইন্দ্রো বন্ভিবাসব ইতি সমাখ্যা, 
তম্মান্মধ্যস্থানাঃ। বসবো আদিত্যরশ্ময়ো! বিবাসনাত্তম্মাদ্স্থানাঃ ।”২ 

-যা সকল বসন্ত আচ্ছাদিত করে তাই বস্থু; অগ্নি বসুগণের সঙ্গে সংলিষ্ট 

বলে অগ্নি বাসব, সুতরাং বস্থগণ পৃথিবীস্থিত দেবতা । ইন্দ্র বন্থগণের সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট, সেইজন্য ইন্দ্র বাসব আখ্য! লাভ করেছেন, সেইজন্য বস্থগণ মধ্যস্থ অর্থাৎ 

অন্তরীক্ষন্থিত দেবতা। বন্থুগণ আদিত্যরশ্মি অন্ধকার দূর করেন বলে ; ছ্যুলোকের 
দেবতা । 

*আচ্ছাদনার্থক “বস্, ধাতু হইতে বস্থ শব্ধের নিষ্পত্তি, বস্ত্র সর্বাচ্ছাদক । 
অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই বাসব বলিয়া অভিহিত হুন বন্থগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন । 

“**অদ্ধকারের বিবাসন বা তিরোভাব ঘটায় বলিয়৷ স্থর্ধর শ্িসমৃহও বন্থ নামে 
অভিহিত হয়, কাজেই বন্ুগণ ছ্যুস্থান দেবতা বলিয়াও পরিগণিত ।৩ 

- যাক্ষের ব্যাখ্য। অনুসারে বন্থ কূর্য-অগ্রি-বিহ্যুত্রূপে ছ্যুলোক, অন্তবীক্ষলোক ও 

ভূলোকের দেবতা । অতএব বন্থগণ, খভুগণ ও মরুদ্গণের মতই স্ুর্াগ্রির তেজ 

বা কিরণসমূহ | 
বন্থগণ ধন বা কাম্যকল-প্রদাতা ; অগ্নিও শ্রেষ্ঠ ধনদাতা-_-রতুধাতম |” 

'কুতবাং কৃষ্ণযজুর্বেদে অগ্রিকেই বন্ুপতি বল! হয়েছে : 

বন্থ বস্থপতিহিকমন্তয়ে বিভাবন্থঃ স্তামতে স্থমতাবপি । 
ত্বামগ্নে বন্থপতিৎ বস্থনামতি প্রমন্দে অধ্বরেষু রাজন্ ॥” 

__হে অগ্গিৎ যেহেতু তুমি বন্থ, বস্থপতি (ধনের অধিপতি), সেইজন্য আমবা 
তোমার স্থমতিতে বর্তমান আছি। হে রাজন্, যজ্ঞ দীপ্তিমান তুমি বস্থপতি, 

বন্থুগণের শ্রেষ্ঠ, তোমাকে যজ্ঞে পরিতুষ্ট করি। 
বন্থু যে হুর্ধাগ্নির তেজ একখ1 একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও শ্বীকার করেছেন ।' 

তাঁর মতে অষ্টবন্থ বরশ্বাণ্ডের আগ্নেয় তেজ সমস্বিত আটটি স্থান বা অবস্থা । *[179. 

১ কুঃ বন্ুঃ--১1২/১২1৬ ২ নিরুত্ত---১২1৪১1৪ 

৩ অনরেখর ঠাকুর, মিরুক্ত কে. বি.)--পৃঃ ১৩৪৫ 
৪ খগ্থেদ-_-১।১।১ « কৃঃ বজুঃ--১1১1৪।৪৬ 
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এই মতানুসারে অন্নির তিনটি আকার - অগ্নি, বাধু এবং হুর্য ; এই তিন 

দেবতার তিনটি বাসস্থান- _পৃথিবী, অন্তর্ীক্ষ এবং ছ্যুলোক (আকাশ) ; সোম (চশ্র 

অথবা অন্রিতে হবি) এবং নক্ষত্র__এই আট বস্থ। এই সবগুলিই হূর্ধাগির লক্ষে 

সম্পর্কাপ্বিত। উনাদিস্থত্র (১১১) মতে যা চত্ুদিক আবৃত বা আচ্ছাদিত কৰে 
ভাই বন্ধ । হূর্ধানির (সুর্যকিরণেন অথবা আশ্জায় তেজের) সর্বব্যাপকতা এবং 

সবকিছুকে আবুতকরার ক্ষমতা স্থবিদিত। ঝাঁস কর! অর্থে “বস? ধাতু থেকে 

যদি বন্ধ শবের উপাত্ত হয়, তবে বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে !তেজরপে, তাপরপে, প্রাণরূপে 
সর্বত্র বলবালকারী ্ু্বাপ্মির তেজই বন্গ। [রু' ড়. 7০7৮129 বলেছেন, "গু 
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এই বিবরণে প্রবতারাঁকেও বন্থগণের অন্ততমরূপে গণ্য কর! হয়েছে । দিবা 
জল (অপ. অথব! সাবিত্রও একজন বস্থ । আন এক ইউঝোপীয় পণ্ডিত বন্থগণকে 

ব্্বের (ত্রক্ধার্) বিকাশরূপে গ্রহণ করেছেন । ইনি বস্থগণকে রজস্ (স্ধকিরণ)- 
এয সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করেছেন। 
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৪৬৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 
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বন্থগণের শ্বরূপ সম্পকিত এই ছুটি ব্যাখ্যাতেও]ু স্ুর্ধানির কিরণকেই পরোক্ষ- 
ভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। মহাশূন্ত ব্যাপ্ত করে ধারা বিরাজ কষেন, তারা৷ শুর্থ- 
রগ্মিরই নামান্তর বা আবরক তেজ ছাড়া আর কি হতে পারে? লোহিত বর্ণ 
কর্ধ করেরই একটি বিশেষ অবস্থার পরিচয়! ব্রহ্মাও হৃর্ধান্ি থেকে ভিন্ন নন। 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের প্রাণরূগী ব্রহ্ধও ত ূর্যামির তেজোরূপী শক্তি । যৎ্গ্ু- 
পুরাণের মতে জ্যোতিত্মান বস্তই বস্থ্ £ 

জ্যোতিম্মস্তশচ যে দেবা ব্যাঁপকাঃ সর্বতে৷ দিশম্ 
বসবন্তে সমাখ্যাতাঃ।২ 

-- জ্যোতিত্মান্ যে সকল দেবত। সর্বত্র ব্যাঞ্ধ আছেন, তারাই বন্থু নামে খ্যাত। 

ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রীণকেই বস্থ বলেছেন : “স ব্রদ্নাৎ প্রাণ বসব ইদং মে 

শ্রাতসেবনং মাধ্যদিনং সবনমন্সন্তন্থতেতি । মাহং প্রাণানাং বস্থনাং মধ্যে জো 

বিলোপ সীয়েতি |” 

_ সেই পুরুষ এই মন্ত্র জপ করিবে__“হে প্রাণকগী বহ্থগণ, আমার এই 
প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সশ্মিলিত করিয়! দাও, যজব্ূপী আমি যেন 
প্রাত-নবনাধিপতি প্রাণক্কপ বন্থগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই এ 

১ 12700 ০০15 055582--998৩ 65 ২ মঃ ৫1৭০ 

ও ছাঃ উপঃ--9১৬ৎ ৪ অন্ুবাদ-_হূর্গাচরণ সাংখ্/বোদোত্ততীর্থ 



সাধ্য দেবগণ 

সাধ্যদেবগণও বস্থগণের মত নিতান্তই অপ্রধান দেবতা , খঞ্থেদে সাধ্য- 
দেবগণের উল্লেখ আছে £ 

যজ্েন যজ্ঞমযজন্ত দেবান্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। 
তে হু নাকং মহিমানঃ সচস্য যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সস্তভি দেবাঃ ॥১ 

_দ্েবগণ যজ্ঞের ছারা (অগ্রির দ্বারা) যজ্ঞছ করেছিলেন; এই যজ্কর্ম ছিল 

প্রথম বা মুখ্যকর্ম। মহিমাময় তার! ছ্যলোক বা আকাশ আশ্রয় করেছিলেন, 

যেখানে পূর্বে সাধ।দেবগণ ছিলেন । 
আকাশ আশ্রিত সাধ্যদদেবগণ অবশ্যই বস্থগণের মত কুর্যরঙ্ি। 

“এর! সৃষ্টিলাধনযোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি । শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখ মতে 

এদের বাসস্থান দেবলোকের উপরিভাগ । মনুসংহিষ্ঠীর বর্ণনায় এব! হিরণ্যগর্ভ 

ব্রহ্মার স্থই সাধা নামক ক্স দেবগণ, এর] সংখাক্সি াদশ । এঁদের নাম মনঃ 

মন্তা॥ প্রাণ, নর অপান, বীর্যবান, বিনির্ভয়, নয়, ধংস নারায়ণ, বৃষ ও প্রমুষ্ণ। 

অন্যমতে এবা ১৩ জন। পুরাণ মতে এরা! ধর্ম ও দক্ষের কন্য। সাধ্যার় পুত্র ৮২ 

প্রজাপতি হ্র্য। ছ্াদশ সাধ্যদেব দ্বাদশ আদিত্যের কথা স্মরণে আনে । 

অধিমাস (মলমাস) হিসাবে ত্রয়োদশ সাধ্যদে ত্রয়োদশ মাসের ত্য | নিরুক্তকার 
বলেছেন, “সাধ্য দেবা সাধনাৎ।”ও __- (অর্থাৎ) সাধ, ধাতু থেকে জাত সাধনহেতু 
এরা সাধ্য নামে অভিহিত। এরা অন্যের অনাধ্য কর্ম সাধন করেন। 

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে সাধ্যদেব রশ্মিসমূহ ; এতিহাসিক পক্ষে এব। 

খাবি বিশ্বত্রষ্টা | 

অন্তের অসাধ্য সাধন দক্ষত৷ কুর্ধকিরণেরই আছে । ছ্াদশ (অথব! ত্রয়োদ শ) 
মাসের দ্বাদশ আদিত্যের সুক্ষ কিরণমালাই ছাদশ (অথবা ত্রয়োদশ) সাধ্যদেব । 

০০০ 

ু কষখেদ-_১1১৬৪।৫*, শুরু হজুঃ১৬ পৌরাণিক অভিধান ৩ নিরুজ্- ১২1৪৬ 

৪ নিরুত্র--€ক.বি.)--পৃঃ ১৩৪৩ 



অত্রি 

খথেদে অন্তি একজন প্রখ্যাত খষি ; বনু স্ক্তের তিনি দ্রষ্টা। পুরাণে 

অনি স্থপ্রসিদ্ধ ষি। তিনি বক্ধার মানসপুত্র ও সপ্তধিদের অন্ততম। কারস 
প্রজাপতির কন্ঠা অনন্যা এর পত্বী। কিন্তুখখেদে কোন কোন স্থলে অন্ত্িকে 
দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়। খথ্েদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪* স্ক্ের ত্ষ্টা অন্জি 
ঝষিঃ কিন্তএ নুক্তের শেষ চারটি ঝকের দেবতা অত্রি। এই অন্রি দেবতা 
স্বর্তার (পুরাণের রাহু) গ্রাম থেকে স্থর্যকে বক্ষা করেছিলেন । 

দ্বর্ভতানোরথ যদিন্ত্র মায়। অবে। দিবে! বর্তমানা অবাহন্। 

গৃড়হং স্থঘৎ তমনাপব্রতেন তুবীয়েণ ব্রদ্ধণাবিংদদত্রিঃ ॥ 
মা মামিমং তব সংতমত্র ইরন্যা ত্রুদ্ধো ভিয়সা নি গারীখ্চ। 

বং মিত্র! অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজ । 
গ্রাব্ণো। ব্রন্ধা যুুজান: সপর্যন্ কীরিণ। দেবান্মসোপশিক্ষন্ ॥ 
অত্তিঃ সর্যশ্ত দিবি চক্ষুরাধাৎ ম্বর্ভানোরপমায়। অতুক্ষৎ | 
যং বৈ ্ ত্যং স্বর্তানস্তমসাবিধাদাহ্থরঃ | 

অত্রয়ন্তমন্ববিংদন্নহান্ে অশরু.বন্ ॥+ 

_হেইন্দ্র! যখন তুমি হ্র্ষের অধংস্থিত হ্বর্তানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) 

দূরে অপসারিত করিয়াছিলে তখন অত্রি চারিটি খকের দ্বারা কাধ্যবিঘাতক, 

অন্ধকার ছার! সমাচ্ছন্ন স্র্ধকে প্রকাশিত করিলেন । 

(সূর্য বলিতেছেন) হে অন্রি! আমি তোমার আত্মীয়, প্রোহকারী যেন 

ক্ষধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বার! আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরামণ 
ভূমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাদিগকে রক্ষ। কর । 

তখন সেই খত্তথিক (অত্রি) ক্ুর্ধকে উপদেশ দিয়! প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া 
এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে অস্তরীক্ষে সুর্যের চক্ষু 

স্থাপিত করিলেন ; তিনি হ্বর্তান্ছর সমস্ত মায়! দূঝে অপসারিত করিলেন । 
আস্মর দ্বর্তান্ন অন্ধকার ছার সুর্কে আবৃত কল্িলে অজিপুজগণ অবশেষে 

স্তাহাকে মুক্ত করিম্লাছিলেন। অন্ত কেহ সমর্থ হয় নাই ।২ 

১ খখো--৫18১1৬-৯ ২ জনুবাদ---রমেশজ দত্ত 
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একটি খকে অক্ররি অগ্নির নাম £ 

হিমেনাগ্রিং ভ্রংসমবাবয়েখাং পিতুমতীমূর্জমম্থা অধনম্ 1২ 
_হে অশ্বিছধয়, জলের দ্বারা অর্থাৎ জল বর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য দিবসকে 

শীতল করিয়া থাক, অগ্নিকে অন্নসংঘুক্ত আজ্যাহুতিঃ প্রদান করিয়। খাক, পৃথিবীতে 
অনুপ্রবিষ্ট সকল নামেই অভিহিত অগ্নিকে (আনত্মিকে। জগতের মঙ্গলের জন্য 

উধের্ব উখিত করিয়] থাক |” | 

যা্ক এই খকে অত্রি শব্দের অর্থ করেছেন অগ্নি_“যোহয়ম্ববীসে পৃথিব্যা- 

অগ্রিঃ-"" 1”*-_-খবিসে অর্থাৎ পৃথিবীতলে যে অগ্নি বিরাজমান তিনিই অন্ত্ি। 
অবশ্ঠ সায়নাচার্য এই কে অশ্বিদ্বয় কর্তৃক অগ্নি থেকে খধি অক্ত্রিকে উদ্ধায়ের 

কাহিনী আছে বলে মনে করেছেন । অন্ঠান্ত অনেক পণ্ডিতই সায়নের় মন্ত 

অছসর়ণ করেছেন । কিন্ত স্বন্দস্বামী নিরুক্তব্যাখ্যায় অত্রি শবে অগ্নিই বুঝেছেন । 

তার মতে অন্রি শবের অর্থ ঘ্বতভোজনকারী-_“অত্রিমন্তারং হবিষাম্।” 

যাঞ্চ এবং ক্বন্দস্বামীর মতে অক্তি অম্ি। অন্যদিকে অনি সুর্ধ, সম্ভবত গ্রীন্ম- 
কালীন সুর্ধ। যে অত্রি হর্তান্ুর গ্রাস থেকে স্থ্যকে মুক্ত বা রক্গ/ করেন, তিনি 

অবশ্তই মেঘমুক্ত অথব৷ ছায়ামুক্ত হুর্য। আর যিনি প্রস্তর ঘর্ষণের দ্বারা হু্ধের 

চক্ছ স্থাপন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অগ্নি। অঅগ্রিরূপী অতি সুর্যের মিত্র। সুর্য ও 

মিঅ। তিনিই বরুণ। অত্রি তাই স্্যাগ্রিরপী। 

১ 2৪৮৩৫১০ ০8310৩8৩--7১286 95 ২ খখেদ--১।১১৬।৮ 

৩ ছনুবাদ-_-অমরেশ্বয় ঠাকুর ৪ নিরগ্ত-_৩/৬৬।৪ 



বেন 

খথেদের দশম মগ্ডলে ১২৩ স্ুক্তে বেন নামক দেবতার স্তাতি করাহয়েছে!। 
এই বেন দেবতা হুর্ধবূপী। ইনি অস্তরীক্ষে অবস্থান করেন এবং বৃষ্টিদান কবেন। 
ৃষটিপ্রদানই বেনের একমাত্র কর্ম । 

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্লিগর্তা জ্যোতির্জবায়ু রজসোবিমানে । 
ইমমপাং সংগমে কূর্ধস্ত শিশুং ন বিপ্রা! মতিভী রিহংতি ॥+ 

__জ্যোতির্বে্টিত এই বেন দেবতা উদকের উৎপত্তিস্থান অস্তরীক্ষে অবস্থিত 
থাকিয়া আদিত্যগর্তভূত উদকরাশি প্রেরণ করেন। বৃষ্টিরপ জলরাশি এবং 
হুর্ষের সঙ্গমস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত শিশুর ন্যায় এই বেন দেবতাকে মেধাবী 

স্তোতৃগণ নানাবিধ গতির দ্বারা অচিত করেন ।২ 

মরুৎ্গণ 'পৃশ্লিমাতর১-_ পৃষ্নির পুত্র, আর বেন পৃষ্নিগর্তা-- পৃষ্গি বেনের গর্ত । 
পৃষ্িগর্ভ শবের অর্থে যাস্ক লিখেছেন, “পৃষ্নলিগর্ভাঃ প্রাষ্টন বর্ণগর্তা আপ ইতি বা।”* 

নিরুক্ত ব্যাখ্যায় অমবেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “পৃষ্থি শব্দের অর্থ আদিত্য $ কারণ 

্রাষ্টবর্ণ অর্থাৎ গ্রাপ্তবর্ণ - প্রোজ্জলবর্ণ তাহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে ; আটমাস 
ধরিয়া! সন্ত হূর্ধরশ্থির অন্তর্গত পরিপক্ক (বাম্পাকার) জল আদিত্যের গর্ভভূত।* 

জোতির্জরাযু শবের অর্থ প্রসংক্গে নিরুক্তকার বলেছেন, “জ্যোতিবস্ত জাম 

স্থাণীয়ং ভবতি 1”৫--জ্যোতি তার জরামুস্থানীয়। জরায়ুর দ্বারা যেরূপ গর্ভ 
পনিবেষ্টিত থাকে, বেন দেবতাও সেইরূপ জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন ।* 

বেন শবে অর্থ কি? নিরুক্তকারেব মতে--“বেনে। বেনতেঃ কাস্তিকর্মণঃ ।* 

-_কাস্তি অর্থে বেন্ ধাতু থেকে বেন শব উৎপন্ন । স্থতরাং কাস্তিসম্পন্ন বা দীপ্তি- 
লম্পন্ন বেন শবের অর্থ। 

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “বুটিদাতা, আলোকময় কোনও দেবকে বেন নাষে 

এই হ্ুক্তে উপাসনা ক! হইতেছে ।" 

১ ধাথেদ--১১1১২৩১ ২ অনুবাদ-_অমরেছর ঠাকুর ৩-নিকত্ত-_-১০৩৯।২ 

€ নিরুক্ত-.-€কে বি.)--পৃঃ ১১৫২ ৫ নিরুক্ত--১০।৩১।৩ 

ঠ তী স্পপৃই ১১৪২ ৭ উর ১১৩৮১ 

৮ ধথেদের বঙ্গানুবাদ, ২র--পৃঃ ১৬০১, ১1৮১০, খকের টীক। 



বেন ৪৭১ 

এই আলোকময় বুটটিদাত৷ দেবতা৷ হুর্ধ ভিন্ন আর কে? ইনিই বুষ্টিদাতা৷ ইন্ত, 
পর্জন্ত, বরুণ প্রভৃতি । 

সমুদ্রাদূমিমূদ্রয়তি বেন! নভোজাঃ পৃষ্ঠং হধতন্ত দশি। 
খতশ্ সানাবধি ঝিষ্টপি ভ্রাট, সমানং যোনিমভ্যান্যত ব্রাঃ ॥: 
--বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ কবিতেছেন। এই 

কারণে আকাশে সেই উজ্্রলমূতি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, তথায় তিনি 

দীপ্তি পান । তাহার পারিষদের] সর্বসাধারণ উৎপত্িস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত 
করিল।* 

সূর্যই গন্ধর্ব, বেন ও গন্ধাব-_ 

উধেব৭ গন্ধর্ধো অধি নাকে অস্থাৎ্চ।৩ 

-_ সেই গন্ধর্বরূপী বেন ন্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন ।ঃ 

এই বেন দেবই ভান বা সুর্য, তিনি আকাশের উপবিভাগে প্রকাশিত হয়ে 

জল বর্ষণ করেন £ 

ভান্গঃ শুক্রেন শোচিষ চকানভ্তৃতীয়ে চক্রে বজসি গ্রিয়াণি 

_-তিনি শুত্রবর্ণ আলোকের দ্বার! দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান হইয়া! তিনি 
তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক-বাঞ্ছিত জলের সরি 

করেন । 

এই খকে বেন দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা নেই। পুরাণে বেন 
একজন রাজ।। অত্যাচারী বেন খধিশাপে নিহত হন । বেনের দেহ মন্থন করে 

পৃথুর জল্স হয়। পৃধূ থেকেই নাম হয় পৃথিবীর । 

১ খার্ডেদ---১০।১২৩২ ২ জনুযাদ-_রমেশচন দত ও খথেদ--১০।১২৬৭ 

৪ অনুবাষ-তদের « খাথেদ --১০।১২৩৮ ও অন্ুবাদ--তদেৰ 



ত্রিত 
জ্রিত নামে এক দেবতা ইন্দ্রের সখা বা সহকান্ীরূপে খথেদে উল্লিখিত 

হয়েছেন। ইন্দ্র ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য তষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ কযেছিলেন ।১ 
এই ভ্রিত আপ্তের পুত্র ।২ খখেদে স্থানে স্থানে দেখা যায় যে ব্রিত অহি বা বৃত্রের 

সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করেছিলেন । সায়নাঁচর্ধ 

তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন ঘে হবোর চিহ্ন মোচনেক 
নিমিত্ত অগ্নি জন থেকে একত, হ্বিত ও ত্রিত নমে তিন জন পুরুষ হি কনে 
ছিলেন। ত্রিত জল পান করতে গিয়ে কুপে পতিত হলে অস্থবেরা কূপের পরিধি বা 
আবরণ সৃষ্টি করেছিল। ত্ত্রিত সেই আবরণ ভেদ করে উঠে এসেছিলেন । 

রমেশচন্দ্র দত্ত ব্রিত সম্পর্কে লিখেছেন, পজ্রিত বা ব্রৈতন যে আর্ধদিগের অস্ভি 

পুরাতন দেব তাহা ইরানীয় আবেন্তায় দেখ। যায় ।” 

খথেদের ত্রিত আধ্যবংশীয় আবেস্তায় থেতনও আক্ষ্যবংশীয় । 

পারশ্ঠদিগের প্রধান কবি ফেছুসী নিজ শাহ্নাম। নামক কাবো লিখিয়াছেন 
যেজোহক নামে পারগ্ঠ দেশের ত্রিমস্ক সম্পন্ন রাজ! ছিলেন, এবং ফেক্দীন 

তাহাকে বিজয় করেন। এই জোহক্ জেন্দ. আবেস্তায় এবং বেদের ত্রিমস্তক 
“অহি' এবং এই ফেরুদীন বেদে অবস্থার থে.+তন এবং বেদের ভ্রেতন। 

গ্রীকৃদিগের 29৪-এব কন্তা &9১9০৪ (সং অহন1) কখনও কখনও ত্বিতকন্া 

(নঘ189860618) নামে ৰণিত হইতেন। আবার 36০5 নামে গ্রীকৃ্দিগের 

একজন সমুদ্র বা জলদেব ছিলেন, তিনি কি আধ্যত্রিতের প্রতিরূপ ? সায়ন বলেন, 

বল বা অপ. হইতে জন্ম, এইজন্যাই ত্রিত আধ্যা ।*৩ 
ডঃ অবিনাশচন্ত্র দান ভ্রিতকে মেঘ বলে স্থির করেছেন, *[31865, 105188 

800 11665 আ9:9 606 60196 £০0৪ 01:008015 90331060660 1610 609 60166 

02006158 01 10) 6505 1586 1030060 085106 70592. 898816060 ৪9 

80679 01109516809) ০ 00015] ৫00 9001008 281 00108 

8086 000068,75 

১ ধের ২১১১৪ ২ খখেদ--”১।১০৪।৯ , 

ও খাখেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ১২৬-১২৭ 88৮৩৫1০ (০31856--8৩ 59 



ত্রিত ৪৭৩ 

ত্রিত বা আঝ্ট ঘে ইন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন তা স্পষ্ট বোঝা যায় খর্েদের ছুটি খক্ 

থকে । একটি খকে বলা হয়েছে ত্রিতই ত্রিশিবা! হস্তা! : 
স পিজ্রাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দরেষিত আত্ট্যো অভ্যযুধ্যৎ। 

ত্রিশীর্যাণং সঞ্চরশ্মিং জদন্বাস্া্ন্ত চিঙ্িঃ সহ্দ্ধে ত্রিতো গ।ঃ ॥১ 

- আপ্ত্ের পুত্র সেই ত্রিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হুইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাত্্রকল 
গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিলেন, সগ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিলেন, ত্বষ্টার পুজ্রের গাঁভী- 
সমস্ত অপহরণ করিলেন ।২ 

পর়ের খকেই ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরার হস্থারপে ইন্জর উল্লিখিত হয়েছেন । ইজ 
ত্রিশিরাবধ করে গাতীর্দের আহ্বান করেছিলেন । 

ভূরীদিন্্র উদ্দিনক্ষং তমোজোহবাভিনৎ স২পতিরমন্তমানং 

বাস্ত চিথিশ্বরূপন্ গোনামাচক্রাণস্ীনি নীর্ধা পরা বর্ক.॥* 
শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্ধব্যাপী তেজো বিশিষ্ট স্বষ্টার পুত্রকে 

বিদীর্ণ করিলেন । তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুজ বিশ্ব- 
রূপের মম্তক ছেদন করিলেন । 

ইন্দ্র ও ব্রিত একই ব্যক্তি না হলে একই হুল পরস্পর ছুটী খকে ইন্ত্রকে 
একবার ও ভ্রিতকে একবার ত্রিশিরাহস্ত। বল! সম্ভব নয় । ইন্দ্রের হ্বরূপ আলোচনায় 

দেখ। যায় যে ইন্দ্র হুর্যাপ্সিরই রূপান্তর বা নামান্তর । হৃর্ধ ক্তৃকি ভ্রিশির! বা! ব্রিশিখা 

বিশিষ্ট অথবা ত্রিরপ (আহবনীয়, গাহপত্য ও বক্ষিণাগ্লি অথবা প্রাতঃসবন 

মাধ্যন্দিননবন এবং সায়ংসবন রূপ) বিশিষ্ট অগ্নির দিবাভাগে তেজোহরণ বৃ্তপ্তই 
ব্রিশিরাবধ উপাখ্যানের মুল। গাভী শব্দে রশ্মি কিরণ বা তেজ বোবায়। 

ত্রিত ব৷ ইন্দ্র ব্রিশিরা অগ্নির কাছ থেকে গাভী বা তেজ হরণ করেছিলেন। 

হ্ৃৃতরাং ব্রিতও হুর্ধ অথবা! সূর্যকিরণ। একটি মন্ত্রে দেখ। যায় যে ভ্রিশিবাবধের 

পরে ত্রিশিবার তেজে ভ্রিত তেজস্বান্ হয়েছেন ।* 
খথেদের অপর একটি থকে ইন্দ্রের সঙ্কে আধ্যগণের প্ভতি করা হয়েছে।* 

অগ্সি তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় বর্তমান, স্ৃতরাং জ্রিত) স্র্ধও তিন স্থানে ৰা! 

তিন অবস্থায় স্থিত, সুতরাং ত্রিত। শতপথ ত্রাঙ্ধণে ব্রিতগণ ইন্দ্রের সহচর--“ছ্ষে 

১ খগ্েদ-_-১০।৮।৮ ২ অনুবাদ _রসেশচজ্র দত ৩ খাখেন--১৯।৮।৯ 

৪ অনুবাদ-রঙদেশচজ দত € খর ---১০1৯৯।৬ ৬ এঁ ১০১২৬ 



৪৭৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

ইন্দ্েণ সহ চেরু:1”১ অবস্থাভেদে স্্ধও অগ্নির বন্ৃত্ব, সেইজন্যই জ্রিত কখনগ্ 
একবচন, কখনও বহুবচন । 

যাক্ক আধ্য শষের অর্থ করেছেন, “আগা আপ্োতেঃ ”-_ অর্থাৎ আপ্ত 

শব ব্যাণ্তার্থক খা গ্রান্তার্থক আপ. ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। 
“আপ্তাগণ সবব্যাপী, অথবা তীহারা স্তির দ্বার! স্তত্যকে প্রাপ্ত হন,_ ইহাই 

আগ্তাশবের বুংপত্তি। আপ্তগণ খষি, ইহাদের নাম একত, দ্বিত এবং ত্রিত। 
ইহারা ইন্দ্রের সহচারী _ কাজেই মধ্যস্থান দেবতা 1”২ 

আপ্তাগণ কুর্ধরূপী ইন্দ্রের সহচারী হওয়ায় সুর্যের কিরণ বা তেজ হওয়াই 
লন্তব। সেইঞজন্যই মধামস্থান দেবতা । অতএব আধ বা ত্রিত মন্য্য হতে পায়েন 

ন|। স্কন্দস্বামী যাক্কের স্ত্রভায্তে লিখেছেন, «সর্বব্যাপিত্বাদাপ্রোতেঃ ।৮ অর্থাৎ 

আপ, ধাতু নিষ্পন্ন আগ্ত্য শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী । ্র্যাপ্সির সর্ববাপিত্ব সম্পর্কে 
'অলোচন] নিশ্রয়োজন | কুর্ধাগ্রি কখনও এক, কখনও ছুই, কখনও তিন । 

সায়নাচার্ষের মতে অপ বা জল থেকে ত্রিতের জন্ম । বেদে অগ্নি পুনঃ পুনঃ 
জলের পুত্র বা পৌত্র, কখনও জলের গর্ভরূপে বণিত হয়েছেন। “অপাং নপাৎ, 
--জলের নপ্যা (পৌত্র) অগ্নির এক নাম। অন্তবীক্ষ বা আকাশ সমুদ্র বা জলরূপে 
ব্যাখ্যাত হয় । ন্ৃতরাং অপ-পুত্র অগ্নি বা সূর্যই কৃত্রহস্তা ব৷ ব্রিশিরা-হস্তা, এতে 

বিরোধ কিছুই নেই । 

রূমেশচন্জ দত্তের বন্তবা থেকেও জ্রিতকে ইন্দ্র ব৷ স্ূর্যারিরূপে গ্রহণ করা চলে। 

মনে হয়, তিনি ইন্দ্র ও ত্রিতকে অভিন্নরূপেই গ্রহণ করেছেন । তীর মতে, 

“আধ্যবংশীয় অহিহস্ত| আ্রিত বা ত্রেতন্য আর্ধদিগের অতি প্রাচীন উপাশ্যদেব 

ছিলেন, পরে হিন্ুগণ যখন ইন্দ্রকেই অশ্থিহন্বা বলিয়া অধিক উপাসন! করিতে 

লাগিলেন তখন ত্রিত অগ্মিদ্বার! হুষ্ট একটি মনুক্যমাজ্র হইয়া গেলেন ।৩ 

যাস্কের মতে ত্রিত শদের অর্থ ত্রিস্থানস্থিত (ক্ষিতি, জল ও অস্তবীক্ষ) ইন্দ্র 
শত্রিতঃ ব্রিষ্থান ইন্্রঃ।”* দশম মণ্ডলের কয়েকটি অগ্নিহ্ক্ের খধি ত্রিত।৫ এই 

কক্তগুলির দেবতা অগ্রি, দ্রষ্টা ত্রিত খধি। এখানে প্ররূত পক্ষে করিত বা অশ্নিই 
খবধি। এতে কোন বিরোধ হয় না। কারণ ১০।১৪- সুক্তের খষি অগ্নি, দেবতা 

১ শতপধ ব্রাঃ--১1২৩।২ ২ অযবেদ্বর ঠাকুর, নিরুস্ত (ক.বি) পৃঃ ১২০৬ 

৩ খাথেদের বঙ্গানুবাধ, ১ম--পং ১২৭, ১1৫২৫ কের টীকা 

৪ নিরন্ত--১২৭৩ ₹ ধারে -_-১০।১-৭ 



জিত ৪৭৫- 

অগ্নলি। দশম মণ্ডলের কয়েকটি হৃক্তে (১০1৪৭-৫০) ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্রই খবি। উক্ত 

সগডলেই অষ্টম ক্ছুক্তে ভ্রিশিরা বধের কাহিনী বর্ণনার খধি ত্রিশিরা ত্বাষ্্র। এই 

হুক্তগুলিতে দেবতাকেই খাধিরপে কল্পনা করা হয়েছে । দেবতার নাঁমে ধাহি 

থাকাও অসম্ভব নয় । 

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস চত্রিত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের 

বক্তব্যকেই সমর্থন করেছে । ভঃ দাস লিখেছেন, “***76 2085 06 868690. 67৪& 
দৃণেউ। 0:: 80655, [9065 85 80 65115 £০০ 01 £%10--006 80. 100 

00:98 00 90010052810. 10. 6105 %810176 (-ে 62160) 20016) 01 
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অপ. 

অপ, শবের অর্থ জল | খথেদে অপ. একজন দেবতা । অপ. প্রথম সারিয় 

হযেবতা না হলেও একেবারে অগ্রধান দেবতাও নয় । খথেদে অপ, দেবতার যে 

গুণাবলী বদিত হয়েছে, তাতে তিনি শুদ্ধকারী, পাপমোচনকারী এবং রোগ 
বনিবারক । 

আপে! হিষ্ঠা ময়োভূবস্তা ন উর্জে দধাতন। 
মছে বণায় চক্ষসে | 

যো বঃ শিবতমে! রসস্তশ্ত ভাজয়তেহ নঃ.। 

উশতীরিব মাতরঃ ॥ 

ভম্মা অরংগমাম£বে যন্ড ক্ষয়ায় জিন্বথ । 

আপো জনয়থ। চ নঃ ॥ 

শং নে] দেবীরভিষ্টয়ে আপে! ভবন্ত পীতয়ে। 

শং যোর ভঅবন্ত নঃ ॥ 

অপত্্ব মেলোমে। অব্রবীদংতবিশ্বানি ভেষজ । 

অগ্নিং চ বিশ্বসাংতুবম্ ॥ 

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরথং তন্বে মম । 
জ্যোক্ চ সুর্য দুশে ॥; 

- হে জল! তুমি সুখের আধার স্বরপ। তুমি অন্ন স্চর করিয়া দাগু। 

স্কমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর । 

হে জলগণ ! তোমর! স্সেহময়ী জননীর হ্যায়, তোমাদিগেষ যে রস তাহা 

অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর। 

হে জগলগণ ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা! প্রস্তত আছ, সেই পাপক্ষয় 

কামনায় আমর! তোমাধিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা! আমাদিগের 

বশ বুদ্ধি কর। 

জলম্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজের জন্য মুখে বিধান করুন, আমাধিগের 
ষন্তকে ক্ষর্বিত হউন । 

১ ধের -.-১০।৯।১-৪, ৯.৭ 



অপ, ৪৭ 

লোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ উধধ আছে এবং জগতের 
স্থখকর অগ্নিও আছেন | হে জলগণপ! আমার দেহরক্ষাকারী উষধ পরিপুষ্টকর,. 
ত্বেন আমা! বুকাল হুর্ধকে দেখিতে পাই ।১ 
জলই ত অমৃত। তাই জল অমৃত আহরণ কষে-_ 

আপো রেবতী: ক্ষয়থা হি বন্ধ: ক্রতুং চ। 

ভন্্রং বিভৃতামৃতং চ ॥২ 

_-ছে জলগণ ! তোমরা ধনের প্রতৃস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং 
অম্ৃত আহরণ কর ।” 

কিন্ত অপ, দেবতা যে প্রাকৃতিক জলমাত্র নয়, তা বোঝ যায় যখন ভ্বলকে 
যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আহ্বান কর! হয়, যজশ্ছলে আন্তৃত কুশের উপর জলকে 

গ্রতিষ্িত কর] হয়। জলেরও যে অধিষ্ঠাত্ী দেবত। আছেন, অবশ্য তিনিই- 

হজ্স্থছলে আহত হয়েছেন । 
এমা অগ্মন্য়েবতীজীবিধন্যা "অধবধবঃ সাদয়ক্তা সখায়ঃ | 
নিবহিষি ধত্তন সোম্যাসোহপাং নপ্ত "1 সবিদানাস এনা: ॥ 
আগন্নাপ উশতীর্বহিরেদং স্তধ্রে অসদস্তেবয়ন্তীঃ। 

অধ্বর্ধব:ঃ স্থন্ুতেন্্রায় সোমমতৃছু বঃ সুশকা দেব্যজ্যা ॥. 
_এই জলসকল আসিতেছে; ইহার! ধনের আধার) জীবের হিতকর | ছে 

পুরোহিত বন্ধুগণ ! ইহাদিগের স্থাপন! কর। ইহার! বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 

পরিচিত; ইহারা সোমরসের অনুকূল । ইহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন কর। 

জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আসিতেছে । এই দেখ, ইহারা 

দেবতাঁদিগের নিকট যাইবার জন্ত ঘজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে; হে পুরোহিতগণ ! 
ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জন আসাতে তোমাদিগের দেবপূজা 
সুসাধ্য হইয়াছে ।" 

জলের অধিষ্ঠাত দেবত। অগ্নি । অগ্নি জলের গর্ভ-__অগ্নি জলের পুত্র বা পৌত্র 

- ইনিই অপাং নপাৎঃ অধ্ব্ধবোহপ ইত। সমুন্রমপাং নপাতং হবিষা! যজধবম্।+ 
_ হে পুরোহিতগণ ! জলের সমুদ্ধে গমন কর, অপাং নপাৎ নামক দেবতাকে 

ছোমেষ ভব্য দ্বার| পূজা! করি ।" 

১ অন্গবাদ---রমেশচন্্র দত্ত ২ খখেদ--১০।৩০1১১ ৩ অন্ুবা--তদ্দেৰ 

৪ খাতে --১০।৩,।১৪-১৫ « অনুবাদ--তদেব ৬ খর্েদ--১০1৩০৩ 

৭ জনুবাদ--রমেশচজ দত্ত 



"৪৭৮ হিন্দুদের দেবদেবী : উন্তব ও ক্রষবিকাশ 

যো৷ অনিশ্বো দীদয়দপ ন্বং তর্ধং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু। 
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিস্ত্রো বাবুধে বীর্যায় |; 
_যিনি বিন! কাষ্টে জলের মধ্যে জলিতে থাকেন, ধাহাকে যক্জাকালে বিগ্রগণ 

স্তব করেন, সেই অপাংনপাৎ নামক দেবতা এতাদৃশ সরস জল দান কয়েন, যাহা 
পান করিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া! বীরত্ব প্রকাশ করিলেন ।* 

তমূমিমাপো মধুমত্তমং বোহপাং নপাদবস্থাশ্তহেমা ।০ 
--হে অপ. দেবতা! শীগ্রগতি অপাং নপাৎ দেবতা তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ 

উমি পালন করুন।" 
অগ্নি, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবগণ অপ. বা! জলের মধ্যে বাম করেন । 

যান্তর রাজা বরুণো যাস্থ সোমে। বিশ্বে দেবা যাস্ুর্জং মাস্তি | 
বৈশ্ব নরো। যান্বগরিঃ প্রবিষ্্তা আপে! দেবীরিহ মামবংতু ॥? 
_যাহাতে রাজ বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে 

বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়। প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই 
ছ্যাতিমান অপ.সমূহ আমায় রক্ষা করুন|; 

যাঁসাং রাজ! বরুণ! যাতি মধো সত্যান্তে অরাপশ্ঠঞ্জনানাম্।? 

_যে জলসমূহে বণ নগণের সত্যমিথ্যা (পাপপুণ্য) দর্শন করতে করছে 
গমন করেন। 

সুর্য বশ্মি্বার জলসমূহকে বিস্তৃত করেছেন _- 

যাঃ হর্ষ রশ্লিভিরাততান ।৮ 

'মাতৃরূপা জল যজ্ঞপথে গমন করেন__ 

অস্বয়ে! যন্ত্যধবভিঃ |৯ 

এই জলেই আছে অয্বত--আছে ওষধি £ 

অপন্বস্তরমম্ৃতমপ্থ ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে 

দ্বেবা ভবত বাজিনঃ ॥+ * 

__জলের মধ্যে আছে অমৃত, জলের মধ্যেই তেষজ (উবধ) বর্তমান, অভএৰ 

হে দেবগণ (খত্বিগ গণ) জলের তুষ্টির জন্ স্ততি কর । 

১ খ্েদ -- ১০1৩*1৪ ২ অনুবাদ-_তদদেব ৩ হাথেদ--৭18৭২ 
৪ অনুবাদ-_-তদেব & খথেদ-_-৭1৪৭1৪ ৬ অনুবাদ--তঙ্গেব 
৭ খাখেদ--৭18৯1৩ ৮ এ ৭18৭8 ৯ খাঙ্থেদ--১/২৩/১৩ 

১৬ খর্থেদ--১।২৩১৬ 



অপ. ৪৭৯ 

জলের গর্ভরূপে অগ্নি বিযাজমান £ 

অপাং গর্ভে দর্শতাঁমোষধীনাং ॥১__দর্শনীয় ওষধি এবং জলের গর্ভ অগ্নি। 
জল ওঁবধরপে সকল রোগের প্রতিষেধক £ 

আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো৷ অমীবচাতনীঃ। 

আপঃ সর্বন্য ভেষজীন্তান্তে রুম্বংতু ভেষজম্ ২ 
_ জনই ওষধরপ; জলই রোগশান্তির কারণ; জল সকল রোগেকই 

শঁধধ । সেই জল যেন তোমার ওঁষধ বিধান করিয়া দেয় ।১ 

অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের বাসস্থান যে অপ. বা জল সেই জল ্ষে 

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক তরল পদার্থ নর, 
তা অপ. দেবতার বর্ণনা! থেকেই প্রতীয়মান হয়। অথর্ববেদে অপ, পাবকরূপিণী £ 

শিবেন আ. চক্ষম। পশ্যতাপঃ | 
শিবয়া তন্বোপম্পূশত ত্বচং মে!। 
স্বতশ্চ তঃ সুচয়ে৷ যাঃ পাবকা $ 

স্তান আপ: শং শ্তোন! ভবস্ত 

--হে আপদেবতা, শিবময় চোখে আমাকে স্বর্শন কর, ক্যলাণকর স্পর্শ ছারা 

আমার দেহ ও ত্বক, শুচি পাবকরূপিনী যে জল, তাহা! আমাদের পক্ষে শান্তিকরী 
ও শুভঙ্করী হোক ।€ 

অগ্নিও পাবক, জলও পাবক। খণেদের একন্থানে জল অস্নিত্ব মাতা--. 
“আপো। অগ্নিং জনয়ন্ত,মাতরঃ।”১ _জলমাতৃগণ অগ্নিকে জন্মদান করেছিলেন । 

যাস্ক অপ. শবের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন_“আপ আপ্রোতেঃ।”* 

_ব্যাপ্ত্যর্থক আপ ধাতু থেকে অপ, শব্জ নিষ্পন্ন। যা সর্বত্র ব্যাপ্ত করে তাই 

অপ.বা জল। 

জল সর্বব্যাপী নয়,_সর্বব্যাপী আকাশ । আকাশ বৈদিক খবিগণ কর্তৃক 
সমূত্রসংজ্ঞায় সংজ্িত হয়েছে। যান্ধের মতে সমুদ্র শবের অর্থ আদিতা-_-“সমৃত্বন্তি 
অন্মাদ্ বশ্বায়ঃ।”* এখান থেকে বশ্টি বিচ্ছুরিত হয়, এই হিসাবে সমু হূর্য। 
বৈদিক গ্রন্থাবলীতে আকাশ সমুত্র এবং পৃথিবীর জপধিও সমুন্র নামে উল্লিখিত । 

১ খথ্ের--৩১।১৩ ২ ধঞ্েদ--১০।১৩৭।৬ ৩ অনুযাদ-_-রমেশচজ্র দত 

৪ জধর্ব--১৩৩৪ & অনুবাদ-__জাহবী চক্রবতী ৬ খখেদ-_-১০।৯১।৬ 
৭ নিরভ্ত--৯1২৬1১৯ ৮ নিরুক্ত--২।১, 



৪৮০ হিন্দুদের দেবদ্দেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

অস্মাৎ সমুদ্রাহতে! দিবো নোৎপাং ভূমানমুপ নং স্থজ্েহ।১ 
_(হে অগ্নি!) প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমূদ্র বিষ্কমান আছে, তাহা হইতে 

অপরিসীম জল এইম্থানে আনিয়া দাও ।২ 

স্থতরাং ুর্ধান্সির তেজ সমন্বিত মহাকাশ সমুদ্র বা অপ, নামে গৃহীত হয়েছিল 
বৈদিক খধিদের কাছে । মেঘরূপী জলের আধার ত আকাশই, আর আকাশে 
অধিপতি হুর্য মেই জলের কর্তা। মহাভারতে-পুরাণে সমুত্রমস্থনকালে চন্দ্র, 
ইন্্রবাহন মেঘরপী এয়াবত হস্তী, গর্জনকারী বিছ্যুত্রূপী উচ্গৈঃশ্রবা অশ্ব, সুর্ধরূপী 
বিষু্র শক্তি শ্রী) বা লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন । এই সমুদ্র যে আকাশ- 

লমুদ্র তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই আকাশ-সমুত্রেরই তলদেশে কৃর্মরূপী 

(কুর্মাকৃতি) বিষু্ বা কুর্ধয মন্থনদণ্ডের নিয়ে অবস্থান করেছিলেন । পুরাপাঁদিতে 
জলের এক ন।ম নার, সেই নার বা জলে যিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন কবেন, 
তিনিই নারায়ণ । 

আপো নার ইতি প্রোক্তা। আপে। বৈ নরস্নেবঃ | 
তা যাদণ্ঠায়নং পুর্বং তেন নাবায়ণঃ স্থতঃ ॥৩ 

নাবায়ণই বিষুঠ; বেদে বিষুই সূর্য। যে জলে বিষুররপী স্থর্ধ অনস্তশয্যায় 

শয়ন করেন, সেই জল নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্থলভাগ ঝেষ্টনকারী জলরাশি নয় । এই 
জল অবশ্তই. আকাশ-সলিল । অথর্ববেদে হংস বা সর্ষে আকাশ-সলিলে 

ভাসমান থাকার কথ! বল! হয়েছে ।* সুতরাং ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার 

বাসস্থান--'অগ্নির জননী অগ্নিগর্ভত অপ. দেবতা হৃর্যাগ্নিসমন্িত হুর্যকরোজ্ছল 
আকাশ--এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

আকাশ-সলিল আর পাঁধিব-সলিল একাত্মরূপে অভিন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায় 
পরবর্তীকালে পৃথিবীর জলই অপ. নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে । 

আকাশ সলিল পাধিব সলিলের সঙ্গে একাত্মতা প্র।প্ত হওয়ায় উতয়বিধ 

সলিলই সকল বিশ্বভুবনের-_সকল জীব জড়ম্থ্টর মূলীভূত কারণরূপে স্বীকৃত 
হয়েছে। আবার পাধিব জলও জীব ও উদ্ভিদের জীবন সৃষ্টির অন্যতম কারণ । 
জল থেকেই পৃথিবীর জন্ম | 'এইজন্ত জলকে কারণ সলিল বা স্থ্টির হেতুরূপে 
বর্ণনা করা হয়েছে। খথেদের হৃষ্টিতত্বেও জলকে স্থির মৃলীভূত কারণ, রূপেই 
নিদিই্ই করা হয়েছে। 

১ খর্েদ--১০1৯৮1১২ ২ জন্বাদ--রমেশচন্র দত্ধ ৩ মচুসংহিত।--১১* 

৪ জথর্ব-_১১।২৬।২১ 



অপ ৪৮১ ্ি 

খতং চ সত্যঞ্চাভীদ্বাত্তপসোহ্ধ্যজায়ত । 

ততো বাত্রাজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ 

সমুন্্রাদর্ণবাদধি সংবংসরো অজায়ত। 
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ধিশ্বস্ত মিষতো বশী ॥ 

কুরযাচজ্্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ । 
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো ম্বঃ ॥: 

প্রজলিত তপশ্যা হইতে খত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। 

পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র ৷ জলপূর্ণ সমূদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। 

তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবং লোক দেখিতেছ। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে 

সূর্য ও চন্দ্রকে হৃ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পর্থিবী ও আকাশ স্থ্টি করিলেন ।২ 

তম আসীত্তমসা গুড় হমগ্রেৎপ্রকেতং ফলিলং সর্বম! ইদং | 
তুচ্ছ্যেনাভূপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিরাজায়তৈকম্।৩ 

_ স্বপ্রথমে অন্ধকারের ছার! অন্ধকার আঁবৃত ছিল। সমন্তই চিহ্বজিত ও 

চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমাঁন বন্ত দ্বারা, সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। 
তপন্তাঁর প্রভাবে সেই এক বস্ত জন্মিলেন ।* 

আপো হ যদ্ব,হতীবিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়স্তীরগ্রিং। 
ততে। দেবানাং সমবত্ঠতাস্থরেকঃ কন্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেম ॥« 

ভুরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার গর্ভ 
ধারণপৃবক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল? তাহা হইতে দেঁবতাদিগের একমাজ্র প্রীণ- 
স্বরূপ যিনি, তিনি আবিভূত হইলেন । কোন্ দেবকে হবিহ্বারা পূজা করিব ?*, 

নিরুক্তকার যাস্ক অপ. শবের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলেছেন, “আপ আপ্মোতেঃ |” 

- ব্যাপ্যর্থক “আপ, ধাতু থেকে অপ, শব নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থাৎ যা বনু ব্যাপক 

তাই অপ. বা জল। অগ্নি, বায়ু, সোম, সুধ, ইন্দ্র প্রভৃতির মত জলও পবিত্র 
»“আপঃ পবিত্রমূচ্যন্তে ।”৮ 

সর্বব্যাপক অপ. বা জল সকল দেবতার নিবাসম্থল বা উৎসরপে 
পবিভ্রতার প্রতীক । স্থৃতরাং হিন্দুৰ যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জল অপরিছার্ধ । 

১ খরেদ-_-১.।১৯*।১-৩ ২ পন্ুবাদ- রমেশচজ্রে দত্ত ৩ খাখেদ--১।১২৯।৩ 

৪ জনুবাদ- তদের & ধথেদ--১০।১২১।৭ ৬ জনুবাদ--তদেৰ 

৭ নিরভ্ত- ৮২৬১৮ ৮ নিরভ্ত- ৫1৬৯ 

১ 



৪৮২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

ধর্মীয় অহ্ঠানের কুচনায় বিষুলম্মরণপূর্বক তিনবিন্দু জলপানের দ্বারা দেহ পবিজ্ঞ 
করার বিধি আছে। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যানহ্িক অনুষ্ঠানে জলের ছিটে মাথায় 

দিয়ে মার্জন কর! হয়। জল দিয়েই দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করা বিধি। 

জলপূর্ণঘট মঙ্গলঘটরূপে উৎসবগৃহ্র দ্বারে স্থান পায়। জলপূর্ণঘট যেকোন 
দেবতার প্রতীকরূপেও পৃজিত হয়ে থাঁকে। ব্রা্গণের আহারের পূর্বে ও শেষে 
জলগও্ষপানের ব্যবস্থা । সকল আধিব্যাধিশাস্তির জন্য মন্ত্পৃত জলাভিষেক 

বিহিত। সকল দেবতার নিবাসস্থল সকল দেবতার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ 
সূ্যরশ্ি-প্রভাসিত মহাকাশম্বরপ জল ঘটে স্থাপিত হয়ে মহাকাশসমস্থিত ত্রদ্ধাণ্ডের 
প্রতীকরপে সকল দেবতার প্রতীক হয়ে উপাসিত হন। অপ. দেবতার মৃতি 
গড়ে পূজার কোন ক্বীতি দেখা যায় নি বটে) কিন্তু সর্বদেবময় বারি সৃখদ 

শান্তি প্রাণদরূপে সকল দেবতার প্রতিনিধি হয়ে হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক 

কর্মে পূজা পাচ্ছেন । 



অপাং নপাঁৎ 

অপাং নপাৎ নামে একটি দেবতার সাক্ষাৎ খথেদে পাওয়া যায়। পরবর্তী 
সাহিত্যে-পুবাণে এই দেবতার কোন অস্তিত্ব নেই। ন্পাৎ বা নপ্তা শব্দের অর্থ 
পৌত্র। সুতরাং অপাং নপাঁৎ শব্দের অর্থ জলের পৌঁন্্র। কেউ কেউ মনে 
করেন, নধা পুত্র অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ অপাং নপাৎ জলের পুত্র । খঞ্থেদের একটি 

গোটা স্থক্তে (২৩৫) ১৫টি খকে অপাং নপাৎ দেবতার স্ততি আছে। অপাং 

নপাৎ ইন্ধন রহিত, ঘ্বৃতপৃত, জলমধ্যে প্রদীপ্ত। 
স স্তক্রেভিঃ শিক্ভী রেবদন্মে দীদায়ানিযো স্বতনিগিগপস্থ।১, 

-ইন্ধন রহিত, ঘ্বতপূত অপাং নপাঁৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্গের উৎপত্তির জন্য 
জলমধ্যে নির্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন ।২ 

তং নো দাত মরুতো৷ বাজিনং রথ 

অপানং ব্রদ্ম চিতয়দ্দিবে দিবে। 

ইষং স্তোতৃত্যো বৃজনেষু কারবে। 

সনিং মেধামরিষ্টং ছু্টরংষহঃ ।৩ 
__যিনি স্বকীয় গৃহে আছেন এবং তীহার ধেহু সুখে দহন কর! যায়, সেই 

অপাং নপাৎ নামক দেব্তা৷ বৃষ্টির জল বধিত করেন এবং উৎকষ্ট অন্ধ ভক্ষণ করেন। 

তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া! যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হয়েন।" 

অপাং নপাদা হৃস্থাদুপস্থং জিঙ্ষাণামৃধ্বে বিহ্যুতং বসানঃ ।* 
_অপাং নপাৎ কুটিলগতি জলের (মেঘের) মধ্যে স্বয়ং উদ ভাবে অবস্থিত 

হইয়াও বিদ্যুত পরিধান করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছেন ।১ 

অপাং নপাৎ স্থবর্ণাকৃতি দেবতা-_ ও 
হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদুগপাং নপাৎ সেছু হিরণ্যবর্ণঃ |" 

সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি ও হিরণ্যবর্ণ। 
উক্ত কৃক্তেব ত্রয়োদশ খকে জলের গর্ভসঞ্চারকারী এবং জলের পুন্রূপে 

অপাং নপাৎ স্তত হয়েছেন । 

১ খ্থেদ-_২1৩৫।৪ ২ অনুবাদ- _রমেশচন্্র দত্ত ৩ খশ্বেদ__ ২৩৪৭ 

৪ অন্গবাদ--তদেৰ ৫ খাতে ২।৩৫।৯ ৬ অন্ুবাদ-স্তদেব 
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রৃহম্পাত ও ব্রহ্গণস্পতি 

“হু 856 [85625 606 282099 731015800561 800. 775000080880881 

89 818810856 800 90015816176 60 9801) 06109711095 979 1080068 
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01 609 0159865 8100. 07198615 ০7:05 900. 18 5180 09812708690. &৪ 6129 

১0101238501 0106 015106 001021000165, 179 18 081190. 11) 0109 01808 

8189 €887261 01 009 £009+ , .,108 15 8180 0881675%690. 88 46109 ৪8101771706, 
8700 8108 12010 90100790? 8100. 59 1785 106 61001909107 7019 ০৫0৪,৮১, 

এই বিবরণে বৃহস্পতি বা ব্রক্ষণম্পতির রূপ-গুণ কথঞ্চিং উদ্ঘাটিত হলেও স্বরূপ 

প্রকাশিত হয় নি। মহাভারতে-পুরাণে, কাব্যে বুহস্পতি দেবগণের গুরু; আর 

অন্থ্রদের গুরু শুাার্য। বৃহস্পতির পত্বী তায় ; তাবরাকে চন্দ্র হরণ করেছিলেন । 
দেবতাদের গুরু কি বৃহস্পতি নামক গ্রহ, না অন্য কিছু? বেদবণিত বৃহস্পতি 
একটি গ্রহ মাত্র নন, এর গ্রণকর্ম আলোচনা করলেই স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 
খথেদ বুহস্পতি সম্পর্কে বলেছেন £ 

আ৷ বেধনং নীলপৃষ্ঠং বৃহস্তং বুহস্পতিং সনে সাঁধয়ধবম্। 

সাদগ্যোনিং দম আ৷ দীর্দিবাংসং হিরণ্যবর্ণমরুধং সপেম ॥২ 

-_বলবান্, স্টিকারক, গ্নিদ্ধাঙ্গ বুহস্পতিকে যজ্ঞগহে স্াপন কর। তিনি 
গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়] সর্বত্র প্রভাব বিস্তৃত করিতেছেন , তিনি হিরণ্যবর্ণ ও 

নিন! আমরা তাহাকে পূজ। করি ।৩ 
সআ নো! যোনিং সদতু প্রোষ্ঠো বুহস্পতিবিশ্ববারো যো৷ অস্তি। 
কামে রায়ঃ স্থবীর্ধন্ত তং দাৎপর্যন্নো অতি সশ্চতো অবিষ্টান্ ॥ 

তমা নে৷ অর্কমম্তায় জুষ্টমিমে ধাহ্রমৃতাসঃ পুরাজাঃ। 

শুচিক্রংদং যজতং পক্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হুবেম ॥ 

১০018881091 10156201583 06 15381500115 011010965, 2511810705 06০08289205 

1188602 86 1.466156016-] 01017 100আ8025 0886 63. 

& খাথেদ--৫16৩।১২ ৩ অনুবাদ-- রযষেশচজ্ দত্ত 



বুহম্পতি ও ব্রহ্মণম্পতি ৪৮৭ 

তং শগ্মাসো অরুষাসে অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহে৷ বহংতি | 

সহশ্চিচ্যন্ত নীলবৎ সধস্থং নভে ন রূপমরুষং বসানাঃ ॥ 
সহি শুচিঃ শতপত্রঃ স সুস্ধ্যুহিরণ্যবাশীরিধিরঃ স্বর্যাঃ | 
বুহম্পতিঃ স্বাবেশ এষ: পুরূ সথিভ্য আস্থতিং করিষ্ঠঃ ॥ 

দেবী দেবস্য রোদসা জনিত্রী বৃহম্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্ব। ৷ 

দক্ষাখ্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করুদ্ ব্রহ্গণে স্থতবা স্থগাধা ॥১ 

__সেই প্রিয়তম ব্রদ্মণম্পতি (বৃহস্পতি) আমাধিগের স্থানে উপবেশন করুন 
তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং স্থবীর্ষের যে অভিলাষ তাহা তিনি 
আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উপত্রবুক্ত, তিনি আমাদিগকে অহিংসিত 

করিয়া পার করুন । 

এই পুরাজাত অমরগণ আমাদিগকে ম্েই অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনস|ধন অন 
দান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও ছচহিগণের যাগযোগ্য ও অগ্রতিহত 

বৃহম্পতিকে আহ্বান করিব 

স্থখকর উজ্জল বহনশীল এবং আদিত্যের হ্যায় জ্যোতিংপূর্ণ অশ্থগণ সেই 
বৃহম্পতিকে বহন করুক; তীহার বল ও ণিবাসযুক্ত গৃহ আছে। 

বুহম্পতি শুচি, তাহার বাহন অনেক, তিনি সকলের শোষর়িতা, হিত ও 

রমণীয় বাক্যযুক্ত ; গমনশীল, দ্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি 

স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন । 

বৃহম্পতিদেবের জননী দ্যাঁবাপৃথিবী দেবীদয় মহিমা! বলে বৃহম্পতিকে বধিত 

করুন। হে সখাগণ! বর্ধনীয় বৃহম্পতিকে বধিত কর তিনি প্রভূত অন্নের জন্য 
জল সকলকে তরল ও অবগাহনযোগ্য করেন ।২ 

এই খকৃগুলিতে বৃহস্পতির যে বর্ণনা পাই তাতে দেখি, বৃহস্পতি আমাদের 

আবাসে ফেজ্স্থলে) উপবেশন করেন, তিনি ধন ও বীর্ধদাঁতা, উজ্জল, আদিত্যের 

মত জ্যোতির্ময় তাঁর অশ্ব (কিরণ), তিনি নীল আকাশে অবস্থিত (নীলবৎসধ-), 

তার অশ্বের নাম অরুষ । তাত্রবর্ণ), তিনি শতপক্ষ বা শত বাহন বিশিষ্ট (শতপত্র) 

তিনি হিরগ্যবর্ণ, গাবাপৃথিবী তার জনক-জননী, তিনি অন্নদাতা, তিনি বৃহৎ, 

নীলপৃষ্ঠ, হিরণ্যবর্ণ গুহান্থিত (হজ্ঞশীলায় বর্তমান), হজমানের হবিদ্বারা বধিত ও 

জলদাতা। 

১ ধ্েদ --91৯৭1৪-৮ ২ অনুবাদ--রমেশচন্ত্র দত 
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বুহম্পতি বে নুর্যাগ্রি এই বর্ণনায় তা স্থম্পই | বৃহম্পতি সম্পর্কে অন্তত্র বল! 
হয়েছে 2 

বৃহম্পতে জুযন্থ নে! হুব্যানি বিশ্বদেব্য 
রাম্ব রত্বানি দাস্তযে ॥ 

শুচিমকর্কেবু হম্পতিমধ্বরেযু নমন্তত । 
অনাম্যোজ আ চকে ॥ 

বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপম্ধাভ্যং 

বৃহম্পতিং বরেণ্যম্ ॥১ 

_-হে সকল দেবগণের হিতকর বুহম্পতি ! আমাদিগের হুব্য গ্রহণ কর। 

হব্যপ্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর। 

হে খত্বিক্গণ! তোমরা যজ্ঞসমূহে স্তোত্ৰারা বিশ্তদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্ধা কর। 
আমি তাহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি। 

মনুষ্কগণের অভীষ্টবর্ষাঁ, বিশ্বরূপ, বর়ণীয় বৃহস্পতির নিকট (অভিমত কল 

কমন| করি )২ 

অগ্নি বত্বধারণকারী, বৃহম্পতিও বত্বধারণকারী | অগ্নির মতই বুহম্পতি ! 

যজ্ঞশালায় বধিত হন। ৃুর্য ও অগ্ধির মতই তিনি বিশ্বরূপ (বহছরূপ) ধারণ করে 
থাকেন। অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই তিনি বুষভ-_কাম্যকলবর্ষী ব৷ বৃষ্টিদাত।। 

ইন্দ্রের মত বৃহম্পতি গ্যাবাপৃথিবীর দুঢ়কারী-_অগ্নির মতই তার জিহ্বা (শিখা), 
ন্যানির মতই তিনি তিন স্থানে বর্তমান থাকেন । 

যস্তস্তংভে৷ সহস। বিজে1 অংতান্থহ্পতিস্বিমধস্থো৷ ববেণ। 

তং প্রত্বাস খবয়ে! দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্র। দধির়ে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥ 

_-খিনি বলপূর্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং ধিনি শবঘারা 

স্থানত্রয়ে বর্তমান আছেন, সেই আহ্লাক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহম্পতিষ্দেবকে পুরাতন 

ছাতিমান মেধাবীগণ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন ।* 

বৃহস্পতি হৃর্যাগির মত প্রথম জাত, তিনি আদিত্যের স্থানে আকাশে বিরাজ- 
মান। অগ্নির সপ্ত জিহ্যার ন্যায়, হ্র্ধ ও ইন্দ্রের সপ্ত অশ্বের স্কায় তার সাতট 

মুখ ; তিনি অন্ধকার নাশ করেন । 

১ বথেদ---৩৬২।৪-৬ ২ অনুবাদ--রমেশচজ দত্ত ৩ ধাখেন--৪1৬8১।১ 
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বৃহস্পতি ও ব্রক্ষণম্পতি ৪৮৪ 

বৃহম্পতিঃ গ্রথমং জায়মানো৷ মহে। জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্। 

সপ্তান্তস্তবিজাতো৷ রবেণ বি সন্তরশ্মিরধমত্তমাংসি ॥১ 

- বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি সঞ্ধ মুখবিশিষ্ট, বন্ধপ্রকারে সম্ভৃত, শব্যুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট 
হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন ।২ 

একটি খকে অগ্নি মিত্র । সথয) ও ব্রহ্মণম্পতিকে (বৃহস্পতি) অভিন্ন বোধ হয় । 

অচ্ছা বদ! তনা গিরা! জরায়ে ব্র্মণম্পতিং 
অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥* 

_ ব্রক্ষণম্পতি ও অগ্্রিও দর্শনীয় মিত্রের স্তত্তির জন্য দেবতান্বরূপ প্রকাশকারী 

বাক্য ছাধ। আমাদিগের সম্মৃথে তীহার বর্ণনা কর ।* 

71509006811-এর মতে এই খকে অগ্নিকেই শ্রিক্ষণম্পতি বা 1010. 01 07৮) ও 

বিশেষণে বিশেধিত কর] হয়েছে ।« 

একস্থানে ব্রন্ষণম্পতি অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই বলের পুত্ররূপে সন্বোধিত হয়েছেন, 

_“ত্বামিদ্ধি সহসম্পুত্র”* __হে বলের পুত্র ব্রন্মণম্পাতি, তোমাকে স্তব করি । 

অপর একটি খকে (১১৮1৯) ব্রহ্ষণম্পতি ও একটি থকে বৃহস্পতি (১০। ১৮২1২) 

নরাশংস নামে অভিহিত হয়েছেন । নরাশংস অগ্নির একটি নাম । 

অগ্নির মত ব্রক্ষণম্পতি পুরোহিত, তিনিই কূর্যরূপে প্রকাশিত । 

স সংনয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্ুতঃ স যুধি ব্রহ্মণম্পতিঃ। 

চান্ষ্ো যদ্ধাজং ভরতে মতী ধনাদিৎ সৃর্যস্তপতি তপ্যতৃবৃথা ॥" 

_ ব্র্ষণম্পতি পুরোহিত, তিনি (পদার্থ সকল) একত্রিত ও পৃথক্কৃত করেন, 

তাহাকে সকলে ্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবিভূর্ত হয়েন। সর্বদর্শা ব্রহ্মণম্পতি 

যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন, তখনই সুর্য অনায়াসে দীপ্ত হয়েন।” 

্রদ্ষণম্পতি জগতের নিয়স্তা ।* তিনি গো অর্ধাৎ রশ্মিসমৃহকে পরিচালিত 
করেন ।১* 

্রহ্ষণম্পতি বা বৃহস্পতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অর্ধমা প্রভৃতি সকল দেতার সঙ্গে 

অভিন্ন। সেই জন্যই ব্রন্ষণম্পতি-প্রকাশিত মন্ত্রে মকল দেবতার অধিষ্ঠান। 
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প্র নূনং ব্রহ্মণম্পতিন্্ বাত্যুক্থ্যং। 
যশ্মিশ্লিন্দ্রো বরুণে। মিত্র! অর্ধম। দেব ওকাংসি চক্রিয়ে ॥১ 

_ ব্রহ্মণম্পতি দেবতা নিশ্চই প্রকুষ্টরূপে (বেদমন্ত্র। প্রকাশ করেন ; সেই মন্ত্রে 

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্ধমা বাঁস করেন । 
বেদে বহু স্থানেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি বা ব্রহ্ষণম্পতির অভিন্নতা গ্রকাশিত 

হয়েছে । ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্রহ্মণম্পতিতে আরোপিত হয়েছে। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র 
একই দেবতা । বহুস্থক্তে ও খকে (১০৪৯) ১০।৫০।১০-১১১ ১০।৯৮|৭) বৃহস্পতি 

ও ইন্দ্র একত্র সতত হয়েছেন, কোথাও ইন্দ্র ও ব্রহ্মণম্পতি একত্র স্তত হয়েছেন 
(২২৪।১২)। অথর্ববেদে ইন্দ্রকেই বৃহস্পতি, কখনও ইন্দ্রকে ব্রহ্মণম্পতি বল৷ 

হয়েছে। 

বৃহম্পতে পরিদীয়] রথেন রক্ষোহামিত্র! অপধাবমানঃ | 

প্রভঞ্জংছত্রন্ প্রশ্বণন্নমিত্রানম্মাকমেধ্যবিতা৷ তনৃনাম্ ॥২ 
_হে বৃহস্পতি (ইন্্। তুমি রথে যুদ্ধভূমিতে আগমন কর | রাক্ষসগণের 

হত্যাকারী, শক্রগণের প্রকষ্টূপে ধ্বংসকারী তুমি অমিত্রগণের হিংসা করে 
আমাদের শবীরের বঙগাকারী হও । 

এই মন্ত্রের ভাস্তে বৃ্পতি শবের ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর বলেছেন, “বৃহত্যাং 
দেবানাং পতে পালক”"-_বুহৎ অর্থাৎ দেবগণের পতি অর্থাৎ পালক । দেবগণের 

পালক ইন্দ্র। শুক্লুষজূর্বেদের (১৭।৩৬) ভাঙতে মহীধর ম্প্ট করেই বলেছেন, 
“বৃহম্পতিরিন্দ্রঃ” । অরথ্ববেদেই ইন্দ্র ব্রহ্মণস্পতিও £ 

ইমা যা৷ ব্রহ্মণম্পতে বিষ.চীর্বাত ঈরতে । 
সপীচীবিন্দ্র তাঃ কৃত্বা মহ্যং শিবতমাস্কৃধি ॥৩ 

__হে ত্রহ্ষণম্পতি, যে দ্িকৃসমূহ বায়ু প্রবাহিত করায়, হে ইন্ত্র, সেই দিকৃ- 
লমূহকে যথাস্থানে স্থাপিত করে আমাদের প্রতি স্থখকারী কর। 

ভাব্তকার মহীধবের মতে মন্ত্রের শেষভাগে ইন্দ্রের কথা বলায় প্রথমাংশে 

্রক্মণম্পতি ইন্দ্রের বিশেষণ । ব্রক্ষণ, শব্দের অর্থ মন্ত্র, ব্রহ্মণম্পতি শব্দের অর্থ 

সকল মন্ত্রের ঘার! প্রতিপাদ্য ইন্দ্র | “উত্তরার্ধে ইন্দ্রেতি নির্দেশাৎ তন্ড বিশেষণ মেতৎ।. 

ব্র্ঘণঃ মন্্রসঙ্ঘন্ত পতে ত্বামিন্ সর্বমন্্প্রাতিপাস্ভ ইন্্রঃ 

ইন্দ্র বল নামক অন্থ্রকে হত্যা করে বলের ছারা! গুহায় অবরুদ্ধ গে গণকে- 

১ খখেদ--১1৪০।৫ ২ অধর্ব--১৯।২।১০।৮ ৩ অধর্ব-_-১৯1১।১1৬ 



বৃহম্পতি ও ব্রহ্মণম্পতি ৪৯১. 

(রশ্মি সমূহকে) উদ্ধার করেছিলেন। বলাম্থর বধ ও গাভী বেশ্মি) উদ্ধার 
বৃহস্পতিরও কার্য । 

স ুটুভা স খন্কতা গণেন ব্লং রুরোজ ফলিগং রবেণ। 
বৃহম্পতিরুম্রিয়] হবাহ্থদঃ কনিক্রদ ্বাবশতী রুদাজৎ | 

--বৃহম্পতি স্ততিযুক্ত ও দীপ্তিশালী (অঙ্গিরা) গণের সহিত শব্ধ দ্বারা বলকে 

নাঁশ করিয়াছিলেন । তিনি শব্দ করিয়া ভোগ্যপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভী- 

গণকে বাহির করিয়াছিলেন ।২ 

ব্রহ্ষণন্পতেরভবগ্যথা! বশং সত্যে ম্টাযমহি কর্ম] করিষ্যতঃ | 

যে! গা উদাজৎ স দিবে বি চাতজন্মহীব রীতিঃ শবসাসর্ৎ পৃথক্ ০ 

ব্রক্ষণম্পতি যখন কোন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাহার মন্ত্র তাহার 

অভিলাষ অনুসারে সফল হয়। যিনি গোসষুহকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, 
তিনি ছ্যলোকের জন্য উহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ) গোসমূহ মহা- 
শোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক্ পৃথক গমন করিয়াছিল ।* 

এখানে গো অর্থে হূর্ধরশ্থির প্রকাশ খুবই স্পষ্ট । অন্ধকার নাশ করে বৃহস্পতি 

সূ্যরশ্মিকে বিভক্ত করে স্ব স্ব স্থানে প্রকাশের উপযোগী করেছিলেন । 

গো উদ্ধার ছাড়াও ইন্দ্রের সহায়তায় জলরাঁশির অবরোধমোচনও বৃহম্পতিয় 

অন্কতম কীতি। 

তব শ্রিয়ে ব্জিহীত পর্বতো গবাং গোত্রমুদন্থজো যদংগিরঃ। 

ইন্জেন যুজা তমসা! পরীবৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌজ্ঞো অর্ণবমূ্ ॥৫ 
-হে অঙ্গিরাবশীয় বৃহস্পতি! পর্বত গোসমৃহের আবরণ করিয়াছিল, 

তোমার সম্পদের জন্ত যখন তাহা উদ্ঘাটিত হইল, এবং তুমি গোসমূহকে বাহির 

করিয়। দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি বৃত্র কর্তৃক আক্রান্ত জলের 

আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলে ।১ 
লক্ষণীয় এই যে বৃহম্পতি যেমন অঙ্গির বা অক্গির] বংশীয় তেমনি খথেদের প্রথম 

শুক্তেই অগ্নি অঙ্গির বা অঙ্গির! বংশীয় নামে কথিত হয়েছেন । 

অথর্ববেদে ও বৃহস্পতি কর্তৃক বলের অবরোধ থেকে গো উদ্ধার কাহিনী বণিত- 

হয়েছে । বৃহস্পতি সুর্ধরূপে অস্তরীক্ষ থেকে আলোকও বিকীর্ণ করেছেন । 
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“৪৯২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

অপ জ্যোতিষ তমো অস্তরীক্ষাহুদঃ শীপাঁলমিব গত আজৎ। 

বৃহম্পতিরপুস্ষ্ঠ1 বলশ্তাভ্রমিব বাত আ' চক্র আ' গাঃ ॥১ 
__বৃহম্পতি অন্তরীক্ষ*থেকে জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার দূর করেন, বায়ু যেমন 

জল থেকে শৈবাল দূরীভূত করেন। বাঘ যেমন আকাশে মেঘ ব্যাপ্ত করেন, 
বৃহস্পতি সেইরূপ বলের অবস্থান থেকে গোসমূহ (কিরণসমূহ) '্মপহরণ করে সর্বত্র 
বাঞ্ধ করেছিলেন। 

বুহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিভূর্ধ্য। নির্গা উপে যবমিব স্িবেভযঃ 1২ 

_-বৃহম্পতি বলকর্তৃক গুপ্ত পবৰত থেকে গোগণকে উদ্ধার করে ব্যাপ্ত করেন, 

যেমন লোকে যবের শীষ থেকে যব উদ্ধায় করে বপন করে থাকে । 

বুহম্পতি বৃষ্টিদাতা রূপেও স্তত হয়েছেন £ 

আপ্রবায়ন্ মধুন্ খতশ্ত যোনি মবক্ষিপন্নর্ক উক্কামিবছ্যোঃ | 

বৃহম্পতি রদ্ধন্নশ্মনো৷ গ! ভূম্যা উদ্রেব বিত্বচং বিভেদ ॥ 

সুর্য যেমন আকাশ থেকে উক্কা বর্ণ করেন, বুহস্পতিও তেমনি জলের 

'কারণভূত মেঘ থেকে ভূমিতে জল বর্ণ কবেন। বৃহস্পতি মেঘ (পর্বত) থেকে 

গে। সমূহ (রশ্রি বা জল) উদ্ধার করে ভূমির ত্বক ভিন্ন করেন। 

ব্হ্মণম্পাতিও বর্ষণরূপ ব্যাপারের কতা £ 

অশ্মাস্তমবতং ্রহ্মণম্পতিমধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ 

তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দ* শো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্ ॥” 

_-যে প্রস্তববৎ দৃঢ়মুখবিশিষ্ট, মধুর জলপূর্ণ, নিম্নবিলপ্িত মেঘকে ব্রহ্ষণম্পতি 

বল প্রয়োগ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন, আদিত্য রশ্মিসকল তাহা পান করিয়াছে 
এবং তাহারাই আবার জলধাবাময় বুষ্টি সেক করিয়াছেন ।? 

এই মন্ত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “মেঘ 

ব্যাপনশীল--আকাশ ব্যাপিয়! থাকে এবং ক্ষরণম্থভাব ব্রহ্মণম্পতি দেবতা মেঘ হুনন 

করেন--মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়; স্র্যরশ্মিসমূহ এই অতিবুষ্ 

জলই গ্রীক্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে যেঘরূপে পরিণত করে। বর্ধাকালে এই 

মেঘই আবার বৃট্টিরপে পতিত হইয়। পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে 

জল, জল হইতে মেঘ এই প্রাকৃতিক নিম্মমের নিয়স্ত। ব্রক্মণম্পতি ।৬ 
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বৃহস্পতি ও ব্রদ্ষণম্পতি ৪৯৩" 

ব্রহ্বণম্পতি দেবগণের পিতা | ইন্দ্রের মত তিনিও বভী বা বজ্ঞধারী”।২. 
গোত্রভিৎ ইন্দ্রের মত তিনি অদ্রি ভেদ করেছেন, বুত্রবধও করে থাকেন।ঃ 

বৃহম্পতি ও ব্রহ্মণম্পতি একই দেবতা । একই স্থক্তে একই খকে একই দেবতা 
একবার বৃহস্পতি আর একবার ব্রদ্ষণম্পতি নামে অভিহিত হয়েছেন । 

ব্রহ্ষণ, শবের অর্থ প্রার্থনা বা মন্ত্র। ব্রহ্ষণ, শব মন্ত্রাত্বক বেদ বা যজ্ঞরূপেও 
গৃহীত হয়। স্থতরাং মন্ত্র বা যজ্ঞের যিনি অধিপতি তিনিই ব্রহ্মণম্পতি। 
যাস্ক ব্রহ্ষণম্পতির অর্থ করতে গিয়ে পিখেছেন-_ “ত্রহ্মণম্পতি ব্রদ্ষণ: পাত পালয়িতা 

বা।”৫--ব্রন্ষের রক্ষাকর্তা বা পালনকত। ব্রহ্মণম্পতি। 

মন্ত্র বা যজ্ঞ ছাড়াও যাস্ব ব্রহ্মণম্পতিশব্দের আর একটি অর্থ কবেছেন অন্ন। 

ব্রহ্মণম্পতি ব্রহ্ম বা যজ্ঞ পালন করেন, ব্রহ্ম বা অশ্রও রক্ষা করেন বাবিবর্ষণের দ্বারা । 

অতএব বৃষটিদ্াতা হূর্য বা ইন্ত্রই ঘে ব্রঙ্মণম্পতি ধা বৃহম্পতি,_এ ব্যাপারটি অত্যন্ত: 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । যাস্ক বলেছেন বৃহম্পতিই বক্ষ বা ব্রদ্ধা-_“বৃহস্পতিব দ্ধামীৎ।”* 

বৃহৎ শবের অর্থ নিরুক্তকারের খতে মহৎ বা।বিরাট _্বৃহদিতি মহত! নাম- 

ধেয়ম্।”* বৃহৎ'-এর অপর অর্থ পরিবৃঢ় অর্থা বৃদ্ধিমান্_“পরিবৃঢ়ং ভবতি।” 

মহৎ পরিবধিত যজ্ঞের বা স্থষ্টিকর্মের নায়ক সূর্ধাপ্নিরপী আদিত্য বা! ইন্দ্রই বৃহম্পতি 
বা ব্রক্মণম্পতি। কগ্দেকজন পাশ্চাত্যপগ্ডিত বৃহম্পতিকে অগ্নিরূপেই গ্রহণ করেছেন ঃ 
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আরও একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ববিদ্ একই ধারণা পোষণ করেছেন।. 
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60800 161) 61015 80016107091] ০0৪--০01 07981017086 ০5৪৮ 055: 

আর একজনের মন্তব্য £ “[$ 15 6018 00012170:98906 0056: 01 08591 
ভ10191) 13:81701909312881 106:801011199 00 1618 1006 স1612006 288800 
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160) [0018,৮২ 
রমেশচন্দ্র দত্তও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন £ ব্রদ্ষণম্পতি বা বুহম্পতি বাক্যদ্দেব 

বা স্ততিদেব বা প্রার্থনার দেবতা । বেদের অনেক স্থলে তীহারা অগ্রিদেবের 
রূপান্তয় মাত্র ।”৩ 

মন্ত্রের অধীশ্বর হিসাবেই বৃহস্পতি পরবর্তীকালে দেবতাদের গুরু, মহাপপ্তিত 
ও জ্ঞানের অধীশ্বর রূপে পরিগণিত হয়েছেন। গ্রহগণের অধীশ্বর হওয়ায় এবং 

মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর মধ্যে উজ্জ্রলতম হওয়ায় বৃহম্পতি প্রকুতই 
বৃহৎ বস্তর অধিপতি -্ূর্যাগ্রির অংশ সম্ভৃত দেবতাদের মধ্যে তিনি প্রকৃত গুরু 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। 

পণ্ডিতরা মনে করেন যে বৃহস্পতি বা! ব্রদ্ষণম্পতি থেকেই পরবর্তাকালে 
মহাভারতে ও পুরাণে ব্রহ্মার এবং উপনিষদের বন্ধের উৎপত্তি হয়েছে । 

প্ধথেদ রচনার সময়ে হিন্দুগণ এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন না, প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর 

ও গৌরবাস্িত বস্তু সমূহকে উপাসনা করিতেন । কিন্তু যখন হিন্দুদিগের মধ্যে 
সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন.হইল, তাহার! আলোচনা করিয়। দেখিলেন 

প্রকৃতির সমস্ত বস্ত ও সমস্ত কার্য একই নিয়মশ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, 
তখন তাহাদিগের হৃদয়ে উদয় হইল যে__স্থ্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন দেব 

নছেন,__-ইহাঁদিগের নিয়ন্তা, ইহাঁদিগের পরিচালক, ইহাদিগের স্থষ্টিকর্তা একজন 

মাত্র দেব আছেন । সে দেবকে কি নাম দিবেন? “আরাধা" দেবের নাম নাই, 
অথবা নাম “আরাধ্য । আরাধন। বা! প্রার্থনা মূলক যে শব্দটি পাইলেন সেই 
ব্রহ্ম শব্ধ দ্বারা জগতের স্ট্টিকতাকে 'বিদ্ধা' নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন। 

এইবূপে বৈদিক ব্রক্ষ' প্রার্থনা শব্ধ হইতে পুরাণের সৃষ্টিকর্তা ব্রক্মার উৎপত্তি 

হইল। খখেদের স্থানে স্থানে একজন স্থ্টকত্তার কতক কতক অগ্কভব আছে *** 

কিন্ত কাহাকে ব্রহ্ধা নাম দেওয়া হয় নাই! খখেদের ব্রহ্ধা একজন পুরোহিত মাত্র ।* 

১771700. 1৮501501045---৬5.5.ভ/1181085 50885 28 

২ 7006 26116107098 01 79019--1%, 99:৮৮ 

৩ ধ্থেদের বঙ্গানুবাদ--১ম, পৃঃ ৩৬, ১1১৮১ খকের টীকা। 
৪ তদেব 
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বৃহস্পতি ও ব্রচ্ষণম্পতি ৪৯৫ 

রমেশচন্দ্রের এই মন্তব্য অনেকটা কাল্পনিক | খণ্েদের ধর্মচর্যায় বহুদেবতার 
উপাসনার মধ্যেও যে একেস্বরত্থের অন্থভব সর্বত্রই বিদ্যমান তা৷ পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে । আর খণ্েদের দেব উপাসনা! যে জড় প্রকৃতির উপাসন! নয়-__হূর্ধািরপী 
চিত্শক্তির উপাসন!, তাও প্রতিপারদিত হয়েছে । তবে ব্রহ্ধণ্ বা ব্রহ্মণম্পতির 

ব্র্ধ।তে রূপান্তর অসঙ্গত হয় না। 215000991] লিখেছেন, *&৪ 6৮৪ 
015106 1372177052 0198৮ 13717891066] 899228 60 10876 09980 6709 

01060650901 3750002৯609 010191 01 19117906150, 12116 6209 

1090697 10110 01 6109 070 1029107009১ 065610790. 17260 619301069 ০ 

61509 590.21768% [0191108011),৮১ 

বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত, পরে তিনি হলেন দেবতাদের গুরু | 

কালিকাপুরাণে বৃহস্পতির ধ্যানমৃত্ি বর্ণনা করা হয়েছ । এই মৃতি প্রায় পৌরাণক 
ব্রহ্মার নমতৃল্য । ৃ 

র্ণগৌর পীতবাসা স্বণপর্যস্বংস্থি্ঠ: | 

মালাং কমগুলুং দণ্ডং বামেন বরষ্ায়কম্। 
চতুতুর্জৎ সবজ্ঞং চিন্তয়েদেবং তীর্কমূ ॥২ 

-সোনার মত গৌরব্র্ণ, পীতবসনধারী, স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট মালা, 
কুমগ্ুলু, দণ্ড এবং বরদহস্ত চতুভূ'জ সর্বজ্ঞ' তীর্থকর দেবকে চিন্তা কর । 

বৃহস্পতির দ্বর্ণবর্ণ ও স্বর্ণসিংহাঁসন সুধাগ্নির গ্োোতক । পুরাণে ব্রদ্মণম্পতি ব্রদ্ধার 
মধ্যে লীন হয়ে পৃথক্ সত্তা! হারিয়েছেন । কিন্তু দেবগুরুরূপে বৃহস্পতি স্বীয় আসন 

রেখেছেন । অবশ্ঠ তার প্রকৃত ন্বরূপ বিশ্বৃতিতে লীন হয়েছে, তার আমন 

পরিবতিত হয়েছে বৃহত্তম গ্রহে ) গ্রহ হিসাবেই তিনি আজও পুজিত। 
প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বেদে বৃহস্পতি বুহতের পতি--গ্রহ তারকাদির 

অধিপতি হুর্ধ। বৃহদ্দেবতাতেও এই অভিমতের সমর্থন পাই । 

বৃহস্তৌ পাতি যল্লোকাবেষ ছো মধ্যমোত্তমৌ । 
বৃহতা৷ কর্মণ। তেন বৃহম্পতিরিতীড়িতঃ ॥৩ 

যেহেতু তিনি উত্তম ও মধ্যম ছুই বৃহৎ জগৎ (ছ্যুলোক ও পৃথিবী) পালন 
করেন, অতএব বৃহৎ কর্মের জন্য তাঁকে বৃহম্পতি বল! হয়। 

পুরাণে বৃহস্পতির পত্রী তার! । বৃহস্পতি হৃর্ধ বৃহৎ তারকাদিরও অধিপতি। 

১ ৬6০০ 15015919£5--9585 104 ২ কা; পু _৭৯1১২৬।১২৭ 
৩ বুহ্ঃ--২।৪ 
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--হে মাত; ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ, উরু ও মস্তক 

যেমন আবশ্ক তেমনি হইবেক। পতিসংসর্গে আনঙ্গলাত করিয়া থাক। হচ্ছ 
সকলের শ্রেষ্ঠ।১ 

বুধাকপির গুণাবলির যে বিবরণ বুষাকপি স্থক্তে আছে তাতে দেখা যায় যে 

তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানে মত্ত হয়েছিলেন (১০।৮৬।১); বৃষাকপি ইন্দ্রের প্রীতির 

পান্জ, ইন্দ্র তাকে রক্ষা করেন (১০1৮৬।৪), বৃধাকপির জন্য হৃত দ্রব্যাদি দেবতারা 
গ্রহণ করেন; বুষাকপি পরস্বাপহারিকে বধ করেন (১০৮৬ ১৮)। 

বুষাকপির পত্বী বৃষাঁকপায়ী । বৃষাকপি এবং ইন্দ্র কর্তৃক প্রবোধিত হয়েই 

সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী বৃধাকপায়ীকে বলেছেন-- 
বৃযাকপায়ি রেবতি স্ুপুত্র আছুন্য্ষে । 

ঘষত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিক্লং কাচিৎকরং হবিবিশ্বম্মাদিজ্র উত্তরঃ ॥২ 
-_ হে বুষাকপিবণিতে ! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার 

হুন্দয়ী পুক্রবধূ। তোমার বৃদিগকে ইন্দ্র তক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, 
অতি স্থখকর হোমন্্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।৩ 

বৃধাকপি সম্পর্কে উল্লিখিত গুণাবলী থেকে বৃষাকপির হ্রূপ নির্ণয় সহজপাধ্য 
বোধ হয় না। রমেশচন্দ্র দত্ত বৃুযাকপিকে এক জাতীয় বানর মনে কয়ে লিখেছেন, 
পবুধাকপির প্রকরণ একটি ছুরহ অংশ। যদি এরূপ জ্ঞান করা যায় যে, বৃযাকপি 
একজাতীয় বানর, একদ। এ বানর কোন যজমানের যজ্ঞসামগ্রী উচ্ছিষ্ট করি! 

নষ্ট করিয়াছিল। যজমান এইরূপ কল্পন| করিল যে এ বানর ইন্দ্রের পুর, সেই 
নিমিত্ত ইন্দ্র উহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের 
উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা ইত্যাদি রচনা করিলেন। এই প্রকার জ্ঞান করিলে 
বৃধাকপি নুজের প্রায় দর্বাংশে বাখ্যাত হয়। এই হুক্টি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত 

, আধুনিক 1”5 

কপি শব্ধ সাধরূণতঃ বানরকেই বোঝায় । বৃষ ও কপি শব ছু'টি একব্রিত হয়ে 
বুধাকপি শব নিপ্পন্ন হওয়াম্ম বৃযাকপি এক গ্রেণীর বানররূপে ব্যাখ্যাত হওয়ার 

সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু কোন বানরকে ইন্দ্রের শ্রিক্ন এবং সোমপান্ীরপে 

এবং বৃযাকপি পত্বীকে ইন্দ্রের পুত্রেবধূরূপে বর্ণনা কর! খবিকবির পক্ষে সঙ্গত 

১ অনগুবাদ-রযেশচজ দত ২ ধারে --১০1৮৬1১৩ ৩ জনুযাদ-্তদেব 

৪ খথেদের বঙলগাছুযাদ, ২র--পৃঃ ১৫৬২, ১৫৬২, ১০৮৬1২৩ খবের চীক!। 



বুধাকপি ৪৯৯ 

বিবেচিত হতে পারে না। অনেক পণ্ডিত বৃষাকপি হুক্তটিকে বহু প্রাচীনকালের 
বচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন | ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বালগঞ্কাধর তিলক 
প্রমথ পণ্ডিতবর্গ বৃধাকপিকে নক্ষত্ররূপে গণ্য করেছেন। ধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
মতে বৃধাকপির উদ্দেস্তে যজ্ঞাহুষ্ঠান হোত স্দূর অতীতে অন্ততঃ ৩০৩৩৬ 

খুষপূর্বান্ধে। এই সময়ে বৃযাকপি মৃগশিরা! নক্ষরপুঙ্গের (0102) মধ্য দিয়ে 
গমন করেছিল। পরে বৃধাকপিকে বিষুবরেখার উপরে দেখা গিয়েছিল খুঃ পুঃ 
২৩,০০০ অবে। আবার খুঃ পৃঃ ১০,০০০ অন্দে বৃধাকপিকে দক্ষিণে দেখা 

গিয়েছিল।১ তিলকের মতে বৃষাকপি হুক্ত ১৬০০০ থু; পূর্বাবেরও আগেকার । 
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একটি খকে বৃষাকপিকে পুনরায় আগমনের জষ্্য আহ্বান জানানো! হয়েছে ঃ 
পুনরেহি বুষাকপে সুবিত। কয়াবহৈ। 

য এষ ্প্রনংশনোহিস্তমেষি পথ পুলবিশ্বম্মীদিক্্র উত্তরঃ ॥৩ 

--হে বুধাকপি! পুনর্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম হজ্ঞভাগ 

প্রস্তুত করিতেছি । এই যে নিক্্রীবিলাসী হুর্দেব, ইনি যেমন অগ্ভধামে গমন 
করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।* 

বুষাকপির শ্বরপ অন্থধাবনে যাস্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই. যুক্তিযুক্ত । যাস্ক 

বুধাকপি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “অথ ঘদ্দ্রশ্মিভিরতি প্রকম্পয়ঙ্নেতি তদ্ 

বৃষাকপির্ভবতি বৃষ! কম্পন: ।”-_অনস্তর যখন বশ্রিদ্বারা কম্পিত করেন, তখন 

তিনি হন বৃষাকপি। বৃষা শব্দের অথ রশ্মিসমন্থিত অথবা! বর্ধণকারী ; কপি 

শব্ষের অর্থ কম্পনকারী । কিরণ অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? না» হুর্য। রশি 
মমধ্িত অর্থ গ্রহণ করলে অবস্থাই হুর্য হবেন। প্রাণিবর্গের কম্পনহৃট্টিকারীও 
সুর্ধ। অতএব ঘাক্কের মতে বৃষাকপি হুর্ধই | বুধাকপি সম্পকিত নিরু্ত বাক্যটি 
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৫৩৯ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের বিঙ্লেষণ £ “অন্ত গমনোনুখ হুর্ধই বৃষাকপি,-- 
বৃষভিঃ রশ্মিভিঃ (উপলক্ষিত) অভিপ্রকম্পয়ন্ এতি অন্তাচলং গচ্ছতি _-(উপসংহত 
প্রায় রশ্মিসমূহ সমদ্বিত হইয়। প্রাণিবর্গের কম্প উৎপাদনপূর্বক হুর্ধ অস্তাচলে গমন 
করেন।-_ন্্যান্ত হইতেছে দেখিয়। দ্িবাচারী প্রাণিসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়। 
অথবা বৃষ! শব্দের অথ বর্ষণকারী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারক --অস্তাচল- 
গামী হুর্য অবশ্যায় (ওস্ বা! হিমকণা) বর্ণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রা ণিবর্গকে 
বিকম্পিত করেন।১ 

শেষোদ্ধত খক্টির (১০।৮৩1২১) ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার লিখেছেন,__ 

পপুনরেহি বুষাকপে ন্থপ্রস্থতানি বঃ কর্মাণি কল্পয়াবহৈ ।”২ 
হে বৃষাঁকপে, তুমি পুনরায় আগমন কর অর্থাৎ উদ্দিত হও । স্থবিহিত 

অথব৷ সছুদ্দে্ঠ প্রণোদিত অথবা যথাবিধি যাগকর্ম আমরা ছু'জনে (তুমি ও আমি) 
সম্পন্ন করি। (তুমি করিবে উদয়ের দ্বারা, আমি করিব অনুষ্ঠানের ছারা) ।”৩ 

“্য এষ স্বপ্ননংশনঃ স্বপ্শ্নায়ত্যা্দিত্য উদয়েন সোহস্তমোষি পথ! পুনঃ 1”*-_ যে- 
তুমি হ্বপ্ন বা নিদ্র। বিনষ্ট কর উদয়ের দ্বারা, সেই তুমি আবার অস্তগমন করছো! । 

সর্বন্মস্য ইন্দ্র উত্তর স্তমেতদ্ ক্রম আদিত্যমূ্ ॥" 

_-যে ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই আদিত্য (ইন্দ্রকে) লক্ষ্য করেই বল্ছি। 

তএব যাক্ষের মতানুসারে বুষাকপি অন্তগামী স্র্য। বুষাকপির বিবরণ 

যাক্ষের অভিমতকেই সমর্থন করে। ইন্দ্রও কুর্যস্বরূপতা হেতু বুষাকপির প্রিয় । 

ইন্দ্রাণী অবশ্যই ইন্দ্রের শক্তি অর্থাৎ স্্যের তাপশক্তি । হ্ধের অন্তগমনে হূর্ধশক্তির 
অপ্রকটতা৷ হেতু ইন্ত্রাণীর সঙ্গে বৃষাকপির বিদিষ্ট সম্পর্কে। এইজন্তই 

ইন্দ্রাণীর ক্ষোত-বৃষাকপি তাকে অবীর! অর্থাৎ পতিপুত্রহীনা নারীর মত জ্ঞান 

করেছেন। কিন্তু উদ্দিত সুর্য বা ইন্দ্রের নিকট স্র্যশক্তি ইন্দ্রাণী সনাথা এবং 

শোভনাবয়বা । এইজন্যই খষি বুষাকপির পুনরাবিভাব প্রার্থনা করেছেন। 

এইজদ্ই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃষাকপির ঘনিষ্ঠতা । সায়ংকালে সর্ষের অস্তগমনে বিশ্বভূবন 
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে কম্পিত হয় । বৃষ শবের অর্থ বর্ষণকারী । খথেদে স্ুর্যকে 

বছবার বুষ ব। বুষভ নামে অভিহিত কর] হয়েছে । ্থ্যাগ্সির একত্বহেতু বৃষাকপি 

দেবতাদের হুবির্ভোজনের মাধ্যম । বামনপুরাণে বৃষ কপি শিবের এক নাম |& 

১ নিকুক্ত কফে.বি)--পৃঃ ১৩১৬ ২ নিরভ্ত-_-১২২৮২ ৩ অনুবাদ--অমরেখর ঠাকুর 
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বৃধাকপি ৫০১ 

বৃহদ্দেবতাতে বুষাকপিকে ম্পষ্ভাবে হৃর্ধরূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে-_- 
বুষাকপিক়সৌ তেন বিশ্বমাদিন্দ্র উত্তরঃ । 
রশ্মিভিঃ কম্পয়ন্নেতি বৃষ! বধিটট এব সঃ ॥ 
সায়াহ্ুকালে ভূতানি ম্বাপয়ন্নস্তমেতি য। 

বৃধাকপিরিতো। বা শ্যাদিতি মন্ত্রেযু দৃশ্যতে ॥, 
__তিনি বৃযাকপি সেইজন্য ইন্দ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ । বশ্মিসমূহের দ্বারা কম্পিত 

করে বর্ষণের হারা তিনি সবশ্রেষ্ঠ বর্ধণকারী হন। মন্ধ্যাকালে জীবগণকে নিক্ক্িত 

করে অস্তগমন করেন, সেইজন্য মন্ত্রে তীকে বৃষাকপি বলা হয়। 

১ সৃহদেবতা--২৬৯ ৭০ 



কন্তাপ 

্রন্ধার মানসপুত্র মরীচি। তপংপরায়ণ মরীচির মানসপুতর কশ্তপ। বছগুণ 
সম্পন্ন কম্তপকে প্রজাপতি দক্ষ তেরোটি কন্ধ। দান করেছিলেন । 

পুরা কৃতষুগে রাজন্ মানলো ব্রন্ষণঃ হৃতঃ 
বেদবেদাঙ্গতত্বজ্ঞো মবীচিনাম নামতঃ ॥ 

তশ্ঠাপি তপসে বাশেঃ কালেন মহতানঘ । 

পুক্োহথ মানসে! জাতঃ সাক্ষাদ্্ ব্রদ্ষেব চাপরঃ ॥ 

ক্ষম! দমে! দয়] দানং সত্য শৌচমথার্জবম্। 
মাক্বীচেশ্চ গুণাহ্যেতে সম্তি তশ্য চ ভারত ॥ 

এবং গুণগণাকীর্ণং কশ্ঠপং ছ্বিজসতমম্। 
জাত্বা গ্রজাপতিরক্ষে। ভার্্যা্থে শ্বস্থতাং দদৌ ॥ 
অদিতিদিতি্দন্থশ্চৈব তথাপ্যেবং দশাপরাঃ। 
যাঁসাং পুত্রাশ্চ সঞ্জাতাঃ পৌন্রাম্চ ভরতর্যত | 

অদ্িতির্জনয়ামাস পুজানিজ্জ পুরোগমান্ 

জাতান্তন্ত মহাবাছে। কম্ঠপন্ প্রজাপতেঃ ॥: 

--হে বাজন্ পুরাকালে সতাযুগে বেদবেদাঙ্গতত্বজ্ ময়্ীচি নামে ব্রক্ষার পুত্র 

ছিলেন। তপোরাশি সেই মরীচির সাক্ষাৎ ব্রদ্ষের মত মানসপুজ জন্মেছিলেন । 

হে ভারত, মন্বীচিনন্দন--ক্ষমা, সংযম, দয়া, দান, সত্য, পবিভ্রতা, খন্ছুতা। প্রভৃতি 

মহৎ গুণে তৃষিত ছিলেন। কশ্াপকে এইরূপ গণাশ্বিত দেখে প্রজাপতি দক্ষ 

ভার্ধারপে তীর কন্তা দান করেছিলেন । অর্দিতি, দহ, দিতি ও আরও দশজন 

দক্ষকন্তা তাঁর পত্বী ছিলেন । তাদের পুত্র ও পৌজ্রগণ জন্মেছিলেন । প্রজাপতি 

কশ্ঠপের গু়সে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে অদিতি জন্মদান করেছিলেন। 

কশ্তপপত্বী দিতির পু দৈত্য, দন্ছর সন্তান দানব এবং অঙ্গিতির সন্তান 

আদিত্য বা দেব নামে প্রসিদ্ধ । দ্বাদশ আদিত্যের জনক হিসাবে কন্ঠপ প্রসিদ্ধ । 

তন্চ পুত্রা বতূবুছি আদিত্য। দ্বাদশ প্রভে। ।২ 
বিডির পুরাণে বণিত হন্কেছে যে কশ্তপ অথবা! কশ্তপপত্বী অদিতির প্রার্থনায় বিষ 

১ ম্যদপুয়াখ, রেবাখও--৯* অঃ ২ বরাহপু$---১৯।৪ 



কণ্তপ €ড 

তদের পুস্রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বামণপুরাণে কণ্ঠপ বিষুর কাছে প্রার্থন। 
করেছিলেন £: 

বাসবস্তাুজে! ভ্রাতা জাতীনাং নন্দিবর্ধনঃ | 

আদিত্যা অপি চ শ্রীমান্ ভগবানস্ত মে স্ৃতঃ ॥১ 
_হন্দ্ের় অনুজ ভ্রাতারপে জ্ঞাতিদের আনন্দবর্ধনকারী আদিত্যগণ এবং 

শ্রীমান্ তগবান্ আমার পুত্র হোন। 
দেবদানব ও অন্ান্ত প্রীণিবর্গের জনক কশ্ঠাপের ত্বরূপ কি? খখেদের ১০১০৬ 

হুক্তের সুষ্! কাশ্যপ ভূতাংশ খধি। কশ্পকে কখনও কখনও খধিরূপে দেখা যায় 
বটে, কিন্ত এতে কশ্তপের শ্বরূপঠব্যাখ্যা হয় না । কণ্ঠপ প্রজাপতি ব্রদ্ধার পুত্র হলেও 
প্রজাপতি নামে খ্যাত। দক্ষকন্তাগণকে পত্রীক্ষপে গ্রহণ করে তিনি প্ররুতপক্ষে 

প্রজা হৃষ্টি করেছিলেন । এই জীব্রষ্টা কণ্তপ অবশ্যই সূর্য । শতপথ বাঙ্মাণে 
প্রজাপতি প্রজাহট্টিমানসে কচ্ছপাকার গ্রহণ করেছিলেন। “স যৎকৃর্মো নাম। 

এতহৈ রূপং ধৃত্ব! প্রজাপতি প্রজা অহ্জত। যষইস্থজত অকরোত্তৎ । যদকরোত্তম্মাৎ 

কূর্মঃ। কণ্ঠপো বৈ কৃর্ম;। তন্মাদাহ: সর্ব: প্রনদা? কাশ্ঠপা: ইতি ।”২ -_কুর্ম নামের 
কথা বলা যাইতেছে। প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা স্থজন কবিলেন। 
যাহা স্জন করিলেন, তাহা! তিনি করিলেন বলিয়া! তিনি কৃর্ম। কশ্যপও 

(অর্থাৎ কচ্ছপ) কৃর্ণ। এইজন্য লোকে বলে সকল জীব কশাপের বংশ ।৩ 
কণ্তুপ ও কচ্ছপ একই শব । কচ্ছপ শবেন্র অর্থপ্রসংঙ্গে নিরুক্তকার বলেছেন, 

“কচ্ছপোহপ্যকূপার উচ্যতে ।”৪ --কচ্ছপকেও অকৃপার বলা হয়। 

অকুপার শব্বের অর্থ কি? নিরুক্তকার বলেছেন, “আদিত্যোহপাকৃপার 
উচ্যতে।”« -_আদিত্যকেও অকৃপার বলা হয়। অকৃপার অর্থে দীর্ঘপথ অতি- 
ক্রমকারী। অকৃপান্ন বা কচ্ছপ অর্থে নিরুক্তকারের মতে আদিত্য। কচ্ছপ 

ও কশ্ঠপ একই শব্ধ হওয়ায় কশ্টপ অর্থে আদিত্য বোঝায় । নিরুক্তকার বলেন 

যে, কচ্ছ শব খচ্ছ শঙ্খ থেকেও আমতে পানে। খচ্ছ শব বলতে বোঝায়--যার 

শরীর আকাশকে আবৃত করে। হ্ুর্ধের কিরণ আকাশকে আবৃত করে, এই 
ছিসাবে দর্ঘ হচ্ছে খচ্ছ বা কচ্ছ বা! কচ্ছপ কিংবা কণ্প। 

১ খাদনপু-হা5 হু শতগখ ব্রা+-৭161১1১৫ 

৩ অনুযাদ--ব্ছিষচন্র চট্টোপাধ্যায়, প্রচার ১২৩১, পৃঃ ১৪৯ ৪ নিরুভ্-_-৪1১৮৬ 
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৫৩৪ হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

অধর্ববেদের একটি মন্ত্রে কশ্প হুর্ধরূপে বণিত হয়েছেন, পপ্রজাপতেরাবৃতো 
ব্রদ্ষণে বর্মণাহং কশ্তপশ্ত জ্যোতিষ! বর্চসা চ।* -_ প্রজাপতির ব্রহ্মরপী বর্মেরহায়া 
এবং কগ্তপের জ্যোতি ও কিরণের দ্বার! আমি যেন আবৃত হই। 

তৈত্বিরীয় আরণ্যকেও কশ্ঠপ হুর্ধরূপে বণিত £ 
“কশ্ঠপঃ পশ্তকো ভবতি, যৎ সর্বং পরিপশ্ঠাতি ।”২ 

-কশ্ঠপ পশ্বক হন,--তিনি সব কিছু দেখে থাকেন । সমস্ত জগতের চক্ষু- 

স্বরূপ সকল কিছুর ভ্রষ্া সুর্ধ ছাড়া আর কে? 
“তে সর্বে বন্তপাজ্জ্যোতিলিস্তে |” -__-তার সকলেই কশ্বপের কাছ থেকে 

জ্যোতি ব৷ তেজ লাভ করে থাকে । 

এখানে কশ্ঠপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আচার্য মহীধর 

উপরি-উদ্ধত অথর্ববেদীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় এতরেয় আরণ্যকের মস্ত্রহটি উদ্ধার 
করে প্রজাপতি এবং কশ্ঠপ যে সুর্য সেই তত্বই প্রতিপাদন করেছেন। তার 

মতে “প্রকাশ ঝৃষ্ট্যাদিন! গ্রজানাং পালনাৎ গ্রজাপতিঃ আদিত্যঃ। অথবা 
সম্বখসরকালনির্বাহকত্বাৎ তন্ড চ গপ্রজাপতিরপত্বাৎ হ্ুর্য প্রজাপতিঃ |” 

--(অস্থার্থ) প্রকাশ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজা! পালনের জন্যই প্রজাপতি আদিত্য । 
অথবা সংবৎসররূপ কাল পরিচালনার দ্বারা প্রজাপতিরূপ গ্রহণ করায় স্্য 

প্রজাপতি। 

প্রজাপতি বর্ম কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মহীধর বলেন, “বর্ম তন্ত্রং তন্রেপেণ 
ভূর্ঘস্ত তেজোময়েন ত্বরূপেণ আবৃতঃ বেছ্টিতঃ 1” -_দেহরক্ষাকারীরূপে সর্ষের 
তেজোময় আকৃতির দ্বারা আবৃত বা! বেছিত । 

হ্ৃতরাং মহীধর়ের মতে হৃর্ধের তেজোময় আবরণই হুর্ধের বর্ম। কগ্তপ 
সত্বন্ধে মহীধর লিখেছেন, “কগ্ঠুপঃ পশ্ঠকে। ভবতি যৎ সর্বং পরিপশ্তুতি ইতি শ্রুতেঃ 
কন্তপঃ তুধশ্য মৃত্স্তরভূতঃ ৷” --কশঠপ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে কশ্তপ হুর্ধের 

অন্তমৃতি। র 
কগ্ঠপ সম্পর্কে 0০0 100৭৪০0 লিখেছেন,--”78106 58802360. . 6009. 

10700 01 007601895 13751289561 0195690. ০00-8108- [085 000 009 

0:88690 198 13809 7 708008 6195 00. 10028 (9.73.). চ5855708 009928 

১ অধর্ব--১৭১1১1২৭ ২ তৈঃ আঃ--১৮৮ ৩ তদেব_-১1৭।২ 



কম্ঠপ ৪৩৫ 

'$0:6018982 1)8008 1060 885১ 441] 0:9960295 829 998080080 ০? 

[5859095 11)18 60:0185 15 608 9809 8৪ 70868. 

বন্ধিমচন্দ্র কশ্তপকে প্রজাপতি বিশ্বত্ষ্টা বলে ব্যাখ্যা করেছেন ; “অতএব 

ধপ্রজীপতি বা অষ্টাই কশ্তপ। গোড়ায় তাই। তাহার উপর উপন্তাসকারেরা: 
'উপস্তাস বাড়াইয়াছে।”২ ১ 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তবে বিশ্বশষ্টা আর কগ্ঠপ বা 
কুর্ম সধাপ্নি ছাড়া আর কেউ নন। স্থতরাং দক্ষপত্বী অর্দিতির পিতা কগ্ঠপ আর 
ন্বক্ষ একই । এক হৃর্ধ বা! কুর্যাঘিই কখনও কশ্ঠপ, কখনও দক্ষ। স্থৃতরাং দক্ষ 
থেকে অদ্দিতির জন্ম আর অদ্দিতি থেকে দক্ষেত্প জন্ম, খণেদের এই বক্তব্য ত্রাস্তি- 

মূলক বল! চলে না। যজুর্বেদে (তৈঃ সং '+61১৩1৪ ? বা সঃ সং ২৯1৬) 

অদিতি বিষুর় পত্বী। বিষুঃও মূলতঃ সুর্য হওয়ায় অদ্িতিকে একই সঙ্গে দক্ষপত্থী 
এবং বিষু্পত্বী বলায় বিরোধ হয় না। ন্মরণ+রাখ! দরকার ঘে বিষ্তয় এক মৃতি: 
-বা অবতার কৃর্ম। কৃর্ম-কণ্ঠপ ও কৃর্মবিষুণ একই দেবসত্তা ভিন্নরূপে প্রকাশিত। 

১ 018851681 19806802285 04 7387205 14501১০1045. 

২ প্রচার, ১২৯১--পৃঃ ১৪৯ 



ভৌস্ ও পৃথিবী 
খখেদের প্রধান দেবতাদের অন্ততম না হলেও স্তৌস্ একজন উল্লেখযোগচ 

দ্বেবতা। স্তোঁস্ কখনও একাকী, কখনও বা পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে স্বত হয়েছেন। 

স্োস্ও পৃথিবী একজে স্ভাবাপৃথিবী নামে অভিপুজিত হয়েছেন। ভ্ভাবাগৃথিবী 

জগৎ ধারণ করেন, চক্রবৎ পরিবতিত হন। তাঁদের স্বরূপ দুজেমি। 

কতরা' পূর্বা কতরাঁপরায়োঃ কথ! জাতে কবন্ন: কো বিবেদ। 

বিশ্বং বন! বিভূতো যদ্ধ নাম বিবর্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥ 

স্ছ্যু ও পৃথিবী ইহাদদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে 

উৎপন্ন হইয়াছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ ! এক্থা। কে জানে । 

উহারা অন্তের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও 

স্াির স্তায় চক্রবৎ পরিবতিত হইতেছেন ।২ 

স্যাবাপৃথিবী সমানগুণসম্পন্ন ও পরস্পর সংশিষ্ট : 

সংগচ্ছমানে যুবতী সমংতে স্বসারাজামী পিজ্োরুপস্থে 

অভিজিদ্রংতী ভূবনস্ত নাভিং গাব রক্ষতং পৃথিবী নো৷ অভ্বা্।॥” 

_ পরম্পর সংসক্ত সা তরুণ সমান সীমা বিশিষ্ট, ভগিনীভূত বন্ধুসদৃশ গ্ভাবা- 

পৃথিবী পিতা-মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিম্বরপ (জল) ভ্রাণ করত 

আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা! করুন| 

ভ্যাবাপৃথিবীই মন্ুয্ের পিতামাতা,-"্এমন কি তারা যজস্থলে বৃ্িও প্রদান 

করেন। 

মহী স্ভোঁঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজং মিমিক্ষতাং 

পিপৃতাং নো ভন্নীমতিঃ ॥ 

__ অশেষ প্রভাব বিশিষ্টা ছালৌকদেবতা৷ এবং ভূমিদেবতা আমাদিগের এই 

অনুষ্ঠিত যজ্কে স্েহরসে আরজ করুন এবং পোষণ প্রভাবে আমাদের অভীষ্ট 

পরিপূর্ণ করুন| 
স্োর্সে পিতা! জনিত! নাভিরত্রবনর্মে মাত। পৃথিবী মহীয়ম্। 

উত্তানযোশ্চন্বোধোনিবস্তজ! পিতা ছুহিতুগর্তমাধাৎ॥” 

১ খখেদ--"১।১৮৫।১ ২ অনুযাদ--রমেশচজ্র'দত ৩ ধখেদ--১।১৮৫।৫ 
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সো ও পৃথিবী ৪০৭ 
ছ্যালোক আমার পালক এবং উৎপাদক? এই ছ্যলোকে নাতিভূত ভৌতরস, 

আছে) এই মহতী পৃথিবী আমার বন্ধু অর্থাৎ সন্বস্ববিশিষ্টা এবং মাতা উত্তান বা 
উত্বপায়িত অর্থাৎ চিৎভাবে অবস্থিত চমূর অর্থাৎ স্ভাবাপৃথিবীর মধ্যে অস্থরীক্ষ- 
নামক স্থান আছে; অত্্স্থিত ছ্যুলোক বা! পালক পর্জন্ত ছুহিতৃতূত পৃথিবীর 
উপরে সর্বভূতের উৎপত্তিকারক উদক বর্ষণ করেন ।১ 

“পিতা ছুহিতুগর্তমাধাৎ*,__পিতা। ছুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন,--এ কথার 
তাৎপর্য কি? রমেশচন্্র দত্ত লিখেছেন, “অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে 
অস্তরীক্ষ আছে, তথায় পিতা অর্থাং দ্যু বাঁ ইন্ত্র ছুহিতা অর্থাৎ বৃটিজল প্রদান 
করেন ।২ 

যাস্ক লিখেছেন, তত্র পিতা হৃহিতুগর্ভং দ্রধাতি, পর্জন্তঃ পৃথিব্যাঃ।৩-__পর্জনয 

ছ্যলোক) পৃথিবীর উপর গর্ভ অর্থাৎ সর্বভূতেঞ্ন উৎপত্তিহেতু উদক বর্ষণ করেন । 
ইদং স্াবাপৃথিবী সত্যমস্তপিতর্মাতর্দির্থহাপক্রবেবাম্।« 

--হে পিতঃ! হে মাতঃ:! এই যজ্জে আমাঁদিগের উদ্দেশ্তে যে স্তোত্র উচ্চারণ 

করিতেছি, হে গ্যাবাপৃথিবী ! তাহা সার্থক স্ুঁউক।* 
উপহৃতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা৷ হুবয়তাম্।" 

-_-উপহৃতা! পৃথিবী মাতৃরূপা, আমাকে অনুজ! করুন। 

স্তৌর্নঃ পিতা পিত্রচ্ছং ভবতি।” 
_দৌ আমাদের পিতা, পিতা বারা স্থখলাভ হয়। 
দেখ! যাচ্ছে, পিতৃত্বরূপ ছ্য ইন্্ররূপে বৃষ্টি প্রদান করেন । স্তরাং তিনি 

পর্জন্তরূপী । 

অক্রন্দদগিঃ স্যনয়গ্পিব দৌঃ।৯ 
অগ্নি ছার গর্জনের মত ক্রন্দন করেছিলেন । মহীধর এখানে ছাং-এক' 

অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “দ্যৌশবেনাত্র পর্জন্ত উজ: ৷ দ্যোর্সেঘ ইব স্তনয়ন্...।” 
স্তাবাপৃথিবী ভেবজ বা! শষধ প্রদান করেন। 

তন্নো বাতো৷ ময়োছু বাতু ভেষজং তন্মাতা। 
গৃথিবী তত পিতা ভোঃ॥ ১. 

১ আনবার-অনরেখর ঠাকুর ২ খখেদের বজানথবাদ, ১ম--পৃং ৩৩ 
ও নিরুত--81২১1৬ ৪ অগুবাদ--অযরেশর ঠাকুর ৫ গথেদ-.১1১৮৪।১১ 
৬ জনুযাদ--রমেশচজ দ্য ৭ গুরু বছুঃ"২।১, ৮ জর্ব-.৬/১২1১২১1২. 

* শক হুঃ---১২৬ ১৩ খাথের -» ১1৮৯৪ 



৫৯৮ হিন্দুদের দেবদেবী $ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

স্প্বায় আমার্দিগকে আকাঙ্কণীয় হুখসাধক সেই ভেষজকে প্রাপ্ত করুন, মাত। 

'পৃথিবী সেই ভেষজ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। পিতা ছ্যুলৌক আমাদিগকে লেই 
ভেষজ প্রাপ্ত করুন|, 

খখেদের একটি মন্ত্রে অদিতিকে স্যোৌঃ বল! হয়েছে । এই মন্ত্রেই অদিতি মাতা 
এবং পিতা ।২ আব একটি থকে পৃষণ গ্যোঃ, পৃষণ গ্যোঃ-এর মত সর্বব্যাপক। 

অশ্িত্বয় দুস্থান দেবতা,--কোন কোন নিরুক্তকারের মতে অশ্ষিঘয় গ্যাবাপৃথিবী ।৩ 

গ্যাবা-পৃথিবীঅগ্নির মত যজ্ঞের হুবি শ্ব্গে দেবতাদের নিকট বহন করেন ।£ 

ভ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমংসিধ.-মগ্য দিবিষ্পৃশম্। 
যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্ ।? 

- স্যাবাপৃথিবী দেবতান্য় আজ আমাদের ফলনিম্পাদক স্বর্গাভিমুখে গমনশীল 
যজ্জকে দেবগণের নিকট বহন করুন । ১ 

এই দেবতাছয় দেবগণকে সৌমপানের জন্য যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন । 
আ. বামুপস্থমত্রুহ! দেবাঃ সীদস্ত যজ্ভিয়াঃ | 

ইহাস্ভ সোমপীতয়ে ॥* 

_ হে শক্রতাশ্ন্ত ছ্যাবাপৃথিবী, যজ্ার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের 
সমীপে উপবেশন করুন |” 

সাধারণতঃ সকল পণ্ডিতই গ্চোৌস্ শবের অর্থ করেছেন, আকাশ । কিন্তু 
খাক্কের মতে সোৌস্ শব্দের অর্থ গ্যোতমান্ বা প্রকাশমান্। পগ্যাবা বর্ণং চরতত্ত 
এব গ্ভাবৌ হফ্যোতনাৎ।”* __গ্যোতমান হইয়া স্ব ্থ বর্ণ অর্থাৎ হ্বরূপ প্রাপ্ত হয়, 
বাত্রি এবং উবাই ফ্োতন অর্থাৎ প্রকাশক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ।১* | 

দ্বাত্রি এবং উষ1! উভয়েই গ্যো, গছ্যোতন বা প্রকাশক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন, 

'্পাজ্রি স্যোতমানা (প্রকাশময়ী) হয় নক্ষত্রের জ্যোতিতে, উধ! ঘ্োতমান। হয় স্বীয় 
'জ্যোতিতে ।”১১ 

বিপুল বিস্তাহেতু পৃথিবীর নাম__“প্রথনাৎ পৃথিবীত্যান্ঃ।”১২ যান্ক বলেছেন, 

গে! শবে ছ্যালোককেও বোঝায় _-“অথ গ্যোর্বৎ পৃথিব্যা অধিদূরং গতা ভবতি। 

১ জনুযাদ- হুর্গাদাস লাহিড়ী ২ ধর্েদ-_-১।৮৯1১০ | ৩ খাখেদ---১1৫৮।১ ৬ 
৪ নিরন্র--১২।১1৪ ৫ খর্থেদ-_২1৪১।২* ৬ অনুবাদ--অমরেশ্বর ঠাকুর 
৭ ধান্থেদ ২৪১২১ ৮ অন্ুযাদ--রমেশচঙ্র দত ৭ নিরুভ্ত--২।২।১২ 

১* অনুবাদ--অমরেনর ঠীকুর ১১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিকক্ত কে. বি. পৃঃ হও, 
'২ দিরুত--১৩৭ ৃ 



স্যোস্ ও পৃথিবী ৫০৪. 

যন্চান্তাংজ্যোতীংবি গচ্ছন্তি।*১ __-আর গে! শব্ধ দ্যুলোকবোধক, ছ্যলোক পৃথিবীর: 
উপরে বহুদূরে গিয়াছে, ছ্যলোকে জ্যোতিশক্র সঞ্চরণ করে।২ 

অস্যোৌঃ সংস্ৃষ্টা জ্যোতিডিঃ পুণ্যকত্তিশ্চ। 
_ছ্যলোক জ্যোতিম্মান্ পদার্থসমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকারক লোকসমূহের 

দ্বারা সংস্ৃষ্ট (পরিব্যাপ্ত) ।* 
স্যৌস্ অর্থাৎ গ্যোতমান্ স্বয়ং প্রকাশ দেব, _যিনি হূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির 

সমানধর্মী, সমস্ত দেবতার জনক । এই দেবতাকে আকাশ বলে পণ্ডিতরা গ্রহণ 
করেছেন। 
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আকাশ বা দিবা গ্যৌস্ নামে অভিহিত: এবং যজ্ঞে পূজিত হয়েছে, এ অর্থ 
গ্রহণ করা চলে না। মহাশূন্যে বা মহাকাশে পরিব্যান্ত যে কুর্ধকর তাই গ্োঁদ-_ 
সর্বদেবের জনক | যে স্ভোৌস্ গে! বা আদিত্মরূপী মধ্যস্থান দেবতা, তিনি প্রকৃত- 
পক্ষে ুর্যাগিরূপী,__হূরধাগ্িরই সীমাহীন জ্যোতির প্রকাশ । এই হিসাবে স্য- 
করোপ্তাসিত মহাকাশও গ্োৌস্ হতে পারে। আর পৃথিবী সর্বদেব ও প্রাণীর 
মাতারপে যজ্ঞাগ্রির আধাররূপে সূর্যকরের বিচরণক্ষেত্রবূপে পিতৃস্থানীয় ছ্যৌস্-এর 

সঙ্গে সতত হয়েছেন। আকাশ উধ্বস্থিত অগ্নিব আধার এবং পৃথিবী পাধিবামির' 
আধার । . 

কোন কোন পণ্তিত মনে করেন যে ছ্য এবং ইন্দ্র মূলতঃ একই দেবতা । তবে 
প্রাচীনতর কালে ছ্যুর প্রাধান্য ছিল, ক্রমে ইন্দ্র ছ্যকে হঠিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল, 
কয়েনিলেন। 4115915 899008 60 1709 6010810678019 62001060608 0987 
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উষা 
বেদে নারী: দেবতার সংখ্যা পুরুষ দেবতা অপেক্ষা অনেক কম। নারী" 

দেবতার মধ্যে উষা প্রধান দেবতা । কাব্য হিসাবে উধাহুক্তগুলি র্দিক পাঠক- 
মাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত উষা হুক্তগুলিকে &উতষট. 
লিরিক কবিতারূপে গণ্য করে থাকেন। উধান্তবে খবি বলেছেন,__ 

সহ বামেন ন উষো! বুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ | 

সহ ছ্যুয়েন বৃহতা বিভাবরি রায় দেবী দাস্বতী ॥ 

অশ্বাবতী গৌমতীবিশ্বস্থবিদো! ভুরি চ্যবংতবস্তবে | 
উদ্দীরয় প্রতি মা হ্নৃত। উষশ্চোদ রাধো৷ মঘোনাং। 

উবাসোষ] উচ্ছাচ্চ স্থ দেবী জীরা রথানাং। 
যে অন্তা আচরণেষু দধি এরে সমুদ্ধে ন শ্রবস্বঃ ॥ 

নং ০ সং 

বিশ্বমস্তা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষণোতি সুনরী | 
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছাদপ শ্রিধঃ ॥ 
উষ আ৷ ভাহি ভান্ন! চন্দণ দুহিতর্দিবঃ | 
আবহস্তী ভূর্ঘন্বভ্যং সৌভগণ বু.চ্ছন্তী দিবিটিযু ॥ 
বিশ্বস্ত হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যছুচ্ছসি হুনরি। 

সা নো রথেন বৃহত৷ বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্॥+ 
__হে দেবছুহিতা ভষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া গ্রভাত কর )-2হে 

বিভাবরি! প্রভৃত অন্নদান করিয়া প্রভাত কর? হে দেবি! দানশীল হইয়া 
(পশ্তরূপ) ধনদান করিয়। প্রতাত কর। 

(উষা) অঙ্বযুক্তা গে সম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী ; (প্রজাদিগের) নিবাসের 
জন্য তাহার অনেক (সম্পত্তি) আছে; হে উধা! আমাকে স্থনৃত বাকা, বল এবং 
ধনবানদিগের ধন দাও । 

উা! (পুরাকালে) বান করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অগ্ভও প্রভাত 
করিতেছেন; ধনলুন্ধ লোঁক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, উধার আঁগমনে- 
যে রথসমূহ সঙ্দীকৃত হয়, উতা! তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন। 

১ ধরেন” ১1৪৮1১-৩, ৮1১০ 
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সহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে ; কেননা, সেই 
নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন এবং দেই ধনবতী ্বর্গহ্রহিত1 বিদ্বেষীদিগকে এবং 
শোষণকান্ীদিগকে দূর কবেন। 

হে ন্বর্গছুহছিতে ! আহলাদকয জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে দিবসে 
আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া! দাও এবং অন্ধকার দূর কয়। 

হে নেআী উষ!! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা 
তুমি অন্ধকার দুর কর। হে বিভাববি ! তুমি বৃহৎ রথে আইস; হে বিচিত্র 
ধনযুক্তে! আমার্দিগের আহ্বান শ্রবণ কর।* 

উষে৷ ভদ্রেভিরাগহি দিবশ্চিক্পোচনাদধি | 

বহংত্বরুণপসব উপ তত্ব! সোষিনে গৃহং । 

স্থপেশসং হুখং রথং যমধাস্থা টযন্বং । 
তেনা স্শ্রবসং জনং প্রাবাস্যঠুহিতদ্দিবঃ ॥২ 

_হে উষা! দীপ্যমান আকাশের উরপত্র হইতে শোভনীয় মোর্গ) ছায়া 
আগমন কর? অকুণবর্ণ গাভীসমূহ তোমাকে মোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া 
আন্গক। 

হে উষা ! তুমি রূপ স্থখকর রথে অধিষ্ঠান কর ? হে স্বর্গদুছিতে ! তত্থার! 
হুব্যদাতা৷ যজমানের নিকট আইস ।৩ 

এতা৷ উত্যা৷ উন: কেতুম ব্রত পূর্বে অর্ধে রজসে। ভাহুমংজতে | 
নিষ্কথ্থানা আমুধানীব ধুষ্ণবঃ প্রতি গাবোহরুযীর্ধন্তি মাতরঃ ॥ 

অধি পেশাংসি বপতে নৃতুবিবাপোর্যুতে বক্ষ উন্মেব বর্জহম্। 

জ্যোতিবিশ্বশ্মৈ ভৃবনায় কৃতী গাবো। ন ব্রজং বুষা আবর্তমঃ | 
প্রত্যচাঁ রুশদশ্তা অদশি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমত.ং। 
ত্বরং ন পেশো৷ বিদখেঘংজঞ্চিত্ং দিবে। দুহিতা ভানুমত্রে্ ॥ 

বৃ্তী দিবো অংতা অবোধ্যপ শ্বসারং সনৃতযুযোতি। 
প্রমিনতী মহুব্যা যুগানি ঘোষ! জারন্ত চক্ষসা বিভাতি ॥* 

--উষা| দেবতাগণ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং অস্তরীক্ষের পূর্বদিকে 
জ্যোতি প্রকাশিত করেন; যোদ্ধাগণ যেরূপ আম্ুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ 

১ অন্ধা-_রমেশচঙ্্র দত্ত ২ খখেদ--১/৪৯।১ ২ ৩ জনুবাদ--তদেব 

৪ খঙ্ছেদ_-১1৯২।১৭ ৪৭ &» ১১ 
৩ 
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(স্বীয় দীপ্তি বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীহিমান এবং মাতৃগণ 
প্রতিদ্িবন গমন করেন। 

উবা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ টিসি 

স্বীয় উঃ প্রকাশিত করে, সেইনপ উধাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী 
যেরূপ গোষ্ঠে শর গমন করে, সেইরূপ উধাও পুরিকে গমন করিয়া বিশ্বতৃবন 
প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট ক্িতেছেন। 

উষায় উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্বদিকে দৃষ্ট হয়, পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় 
এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ আজাঘারা হৃপকাষ্ঠ 
অঞ্চিত করে, সেইরূপ উধা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন ; হ্বর্গছুহিত] উধা দীপ্তিমান 
সূর্যের সেবা! করিতেছেন । 

উষা আকাশ প্রীস্তকে (অন্ধকার হইতে) বিষুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত 

হয়েন এবং ভগিনী নিশাকে অস্তহিত করেন। প্রণয়ী (ছুর্ষের) স্ত্রী উষা! মনুম্তগণের 
আমু দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।১ 

এইরূপ সুন্দর সুন্দর বর্ণনায় উবাহুক্তগুলি পরিপূর্ণ । এ্রই বিবরণে উহ! 
সর্ষের পত্বী বা প্রণযিণীরপে প্রকাশিত-_“সুর্ধন্ত যোষা”।২ ক্থ্যের সঙ্গে উষার 
প্রণয় সম্পর্কে খখেদে অন্যত্রও পাওয়। যায় । 

সর্ধে! দেবীমুষসং রোচমানাং মর্ষো৷ ন 
যোষাঁমভ্যেতি পশ্চাৎ ॥৩ 

--কোন যুব! পুরুষ হ্বন্দরী রমণীকে যেভাবে অন্ছসরণ করে, সুর্য সেইভাবে 

দীপ্তিমতী উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন । 
উপো| রুরুচে যুবতির্ন যোষা বিশ্ব জীবং গ্রন্থবস্তী চবায়ৈ | 

_যুবতী যোষার ম্যায় উষা স্মন্ত জীবগণকে সঞ্চাবার্থ প্রেরণ করতঃ স্ষের 
সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন।« 

স্থসংদূগ, ভিরুক্ষভির্ভান্ুশেৎ ।৬ -_(উবা) উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহতারা 
সূর্যকে আশ্রয় করিতেছেন ।* 

১ অঙ্গবাদ- রমেশচঙ্ দত্ত ২ ধাখেদ- ৭1৭৫1 ৩ খথেদ--১।১১৫।২ 

৪ খখেন--৭1৭৭1১ € অন্ুব।দ--তদেষ ৬ খগ্বেদ--৭14৯1১ 

৭ এ 
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এবা স্া নব্যমাযূর্দধান। গৃচ্বী তমো৷ জ্যোতিষোষা অবোধি । 
অগ্র এতি যুবতিত্ুয়াণা প্রাচিকিতৎ হুর্ধং যজমন্মিম্ ॥+ 

_-এই সেই উধা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ ছারা গৃঢ় 
তমঃ (বিনাশ করিয়া) জাগরিত হন। লঙ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি ুর্যের লন্মুখে 
আগমন করেন এবং হ্নুর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন ।২ 

তানীদহানি বহুলান্তাসন্। প্রাচীনমুদিতা৷ হুর | 
যতঃ পরিজার ইবাচরস্ত্যে। দরৃক্ষে ন পুনর্যতীব ॥০ 

_-হে উধা" যে সকল তেজ: সূর্ষের উদয় তাহার পূর্বে উদয় হয়, যাহাদিগের 
গুণে তুমি ফুলটার ন্যায় ন1 হুইয়া পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায় পরিদুষ্ট হও, 
তোমার সেই সকল তেজ প্রভূত ।? 

কন্তেব তন্ব। শাশদান1 এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণং । 

সংশ্ময়মান! যুবতি; পুরস্তাদা বিবক্ষাংসি কণুষে বিভাতি ॥£ 
--দেবি! কন্যার ম্যায় শরীরাবয়ব বিকাঁশ করিয়া তুমি দানশীল দীস্তিমান্ 

(হুর্ষের) নিকট গমন কয। (পরে) যুবতীর ন্যাকস অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া! ঈষৎ 
হাস্য করতঃ তাহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর ।৬ 

*যোষ। জারস্য চক্ষনা বিভাতি |," _-জার সূর্যের যোষ। (প্রণয়িণী) প্রকাশিত 
হচ্ছেন। 

কিন্তু উষা ও স্মর্ষের পূর্বোক্তরূপ সম্পর্কের বিরুদ্ধ সম্পর্কও খখেদে বণিত 
হয়েছে । এক্ষেত্রে উষা সুর্ধের প্রণয়িণী নন,--ন্ুর্যের মাতাও । 

ইং শ্রেষ্টং জ্যোতিষাং জ্যোতিয়াগাক্গিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভব | 
যথ। প্রস্থতা৷ সবিতুঃ সবায় এব! রাক্র্যষসে যোনিমাধৈক্ ॥ 

_ রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু রুষণ লদনান্যস্তাঃ। 
সমানবংধূ অম্বতে অনুচী ছ্যাব! বর্ণচরত আমিনানে ॥৮ 

_জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (উষা) আসিয়াছেন ; তাহার 
বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশকও (রশ্মি) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে । যেরপ রাত্রি 

সবিতার প্রন্থত, সেইরূপ রাজ্িও উধার উৎপত্তির জদ্ত জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন । 

১ খাখেদ---৭1৮1২ ২ অনুবাদ--তদেব ৩ খ্েদ--৭1৭৬1৩ 

৪ অনুযাদস্রমেশচজ্র দত্ত « খখেদ---১।১২৩।১০ ৬ অনুবাদ--তদেব 

৭ খাখেদ--১1৯২।১১ ৮ খাখবেদ--১।১১৩।১০২ 
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দীপ্তিমতী শুত্রাবর্ণ সুর্যের মাতা উ্1! আমিয়াছেন ; কৃক্কবর্ণ। (বাতি) শ্বীয় স্থানে 
গিয়াছেন। রাত্রি ও উ। উভয়েই (ক্র্ধের) বন্ধু এবং উভয়ই অমর । একে অন্তর 
পর আগমন করেন এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করযেন। এইরপে তাহারা 

দ্বীপ্রিয়ান হইয়া বিচরণ করেন।; 
উষা শুধু সর্ষের মাত! নন, তিনি রাত্রিয় মত সুধের বন্ধুও। রাত্রির সঙ্গে 

উধার সম্পর্ক প্রতিষ্পধিতও । উদ্ধৃত খক্ুগলেরও প্রথমটি (১/১১৩।১) সম্পর্কে 
ঝমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “ুর্ষের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে,ইজ এন্ঠ রাত্রি 

সুধেব সপ্তান, রাত্রির পর উ্া আইসে, এইজন্য উষ। রাত্রির সন্তান ।”২ 

রাত্রি ও উষাকে ছুই বোনরূপেও কল্পনা কর! হয়েছে : 

সমানো! অধবা স্বস্ত্রোরনংতন্তমন্তান্ত! চরতো দেব শিষ্টে ।৩ 

--এই ভম্বীদ্ধয়ের (রাত্রি এবং উষার) একই অনস্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্চিমান 

(হূর্য কর্তৃক) আদি হইয়াছে; তাহারা একের পর অন্তে সেই পথে বিচরণ 

করেন।? 

স্বসা স্বত্রে জ্যান্ত ঘোনিমারৈকৃ।৭ --্বসা (রাত্রি) জ্যোষ্ট ম্বসাকে (উষাকে) 
উৎপত্তিস্থান (অপর বাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন ।১ 

উষ। স্ত্ধ অস্নি ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী £ 

অজীজনম্ত, হুর্যং যজ্ঞমগ্সিম্।" 
' উষ]1 কেবল হ্্ধয ও অগ্নির মাতা নন,_তিনি দেবগণেরও জননী, সেইহেতু 

তিনি অদ্দিতির প্রতিষ্পধিনী,_ অদদিতিরই অন্ত মৃতি। 

মাত। দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞশ্ত কেতুর্ছতী বিভাহি।৮ 
--হে উবা! তুমি দ্বেবগণের মাতা, অদিতির প্রতিষ্পধিনী, তুমি যজ্ঞ 

প্রকাশ কব, বিস্তীর্ণ হইয়। দান কর ।* 

উধ1 আবার অগ্নির (স্থুতরাং হৃর্ষের) কন্য', অগ্নি বা স্ুর্যকন্যা উধায় নিজ 

দ্বীপ্তি প্রদান করে থাকেন-- 
দেবো ছুহিতৰি ত্বিষিং ধাৎ।১* 

১ অনুবাদ--রমেশচন্ত্র দত ২ ধর্েেদের বঙ্গানুবাদ--১ম, পৃঃ ২৫৫ ৩ ধথেদ--১।১১৩1৩ 

৪ অসুবাদ- তদেব ৪ খখেদ--১১২৪।৮ ৬ অনুবাদ _জদেব 

৭ খগেদ-.দ1৭৮1৩ ৮ খখেদ--১।১১৩1১৯ ৯ অনুহাধ--্ভদেক 

১৭ ত্ী ১৭১৫ 



উযা ৫১৭ 

রষেশচজ্জ লিখেছেন, “রাজি অগ্নির পত্বী, উষা রাত্রির পর উৎপক্ন, এইজন্ত 
উধাকে অদ্দির ছুহিতা বল! হইয়াছে ।”১ প্রকৃতপক্ষে উৎ! হুর্ধরূপী অগ্গির তেজে 
উৎপক্ন। বলেই অগ্নিয় কন্তা । উষা! অগ্নির প্রণয়ীও। অগ্নি উধার পশ্চাতে গমন 
করেন" 

স্বসারং জারে! অভ্যেতি পশ্চাৎ।২ -_অগ্নি উপপতির ন্যায় উার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাচ্ছেন । 

শুধু তাই নয়, উষা! ভগের ও বরুণেষ ভগিনী £ 
ভগন্য শ্বসা বরুণস্ জামিরুষঃ সুনৃতে প্রথম] জরম্ব ॥৩ 

_হে স্বনতা উষা! তুমি ভগের ভগিনী এবং বরণের জামি, তুমি প্রথম, 
€তামাকে সকলে স্তব করুক ।* ৃ 

জামি শবের অর্থ রমেশ দত্তের মতে ভগিনী । এই থকে উ্াকে বল! হয়েছে 
প্রথম! অর্থাৎ প্রথমজাতা,_স্থতরাং আগ্যাশক্তি--“79777077181 10766 6108 
0:000080 ৪৮3৫৮610108 *« এই হিসাবে এ ও অদ্দিতি একই শক্তি_ একই 

দেবতা । 

একই উধা ও সূর্যের সম্পর্ক খষি এ কল্পনায় কখনও পিতা ও কন্যা, 
কখনও মাতা! ও পুত্র, কখনও প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, কখনও ভ্রাতা ও ভগিনী । এই- 
রূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পনা বৈদিক কবিদের পক্ষে একেবারেই নৃতন নয়। অদ্দিতি 
থেকে দক্ষের জন্ম এবং দক্ষ থেকে অদদিতির জন্ম- এইরূপ বিপরীত সম্পর্ক কল্পনা 
বেদে সপ্রচুর। ভঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এইরূপ অদ্তুত কষ্পানা সম্পর্কে লিখেছেন, 
+-০০০6)18 291805 60. 88৪: ০88. 524 18001101 আ১ 10, 10 666 
৬৬০০ 7810৪ 10590 6০ 1000169 170 755016108 0980110810708 01 60৪ 
291861008 1১66%660 ৪ 30৫ 8100 & £020958 110 00010 208 6 6৩৮ 
01810605 116 609 900 800. 806 08770) ৪৪ 06:100001108 606 25:৮৮ 
০৫ ১০৮৮ 10080800 820. 119) 18661 500 09080667, 8700 802 906. 
210081082৮৬ 

একটি থকে উধাকে বলা হয়েছে “অহনা'_-গৃহং গৃহমহন! যাত্যচ্ছা দিবে 
দিবে।" অহনা নমরভাবে প্রতাহ প্রতিগৃহ অভিমুখে গমন করেন।” 

১ ধখেদের বঙাছুযাধ, ১ম--পৃঃ ১৬৬ খারেন--১৩1৩1৩ ও খাতে ১1১৩৫ 
৪ অনুবাদ -সরযেশউজ্র দত ৫ ৫6533৩ ০০1 0:6-86 102 
৯ চ৪5৪৫1০ 20162৩৮9886 100-10] ৭ খাখের--১১২৩৪ 

৮ অনুবাদ-রমেশচজ দত 



৫১৮ হিদ্দুদের দেবদেবী £ উত্তৰ ও ক্রমবিকাশ 

যান্কের মতে অহন! উষার নাম। রমেশচন্ত্রের মতে অহন! গ্রীকৃদেবী 
86080%-ব (14106155) প্রতিরপ | “খখেদে উষাকে একন্থানে "অহনা নাম 

দেওয়] হইয়াছে ; গ্রীকৃদিগের স্ববুদ্ধির দেবী &6090% (ধাহাকে লাটীনের! মিনার্তা 

কহে) এই অহনার রূপান্তর মাতম ।”১ 

গ্রীক ও রোমেও উধ! বিভিন্ন নামে উপাসিত হতেন । রমেশচন্দ্র লিখেছেন, 

*উষ1 আর্ধদিগের এক অতি প্রাচীন উপাস্ দেব ছিলেন, স্তৃতরাং আর্ধজজাতিয় 
ভিন্ন শাখার মধ্যে তাহার নাম ও উপাসনা দেখা যায় | গ্রীকৃদিগের 7০৪ এবং 

লাটানদিগের £07০7% উষস্ নামের রূপান্তর মাজ । কিন্তু কেবল যে উষ! নামের 
প্রতিবূপ গ্রীকৃদিগের মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে, উষার অনেকগুলি নামই গ্রীকৃ 

ধর্ষে পাওয়া যায় ।”২ 

বমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন । রাজেন্দ্রলাল 

লিখেছেন, ৭1109 09:09:09 ০0৫ 8106 ৪60:188 20080 7১9 6136 0৪ 80615 

29079860660 89 5 010800106 10061090 800 067 10681009810 6106 18185608 

8:৪9 8001, 3:18956, 10817%06, [031588 9879095 800. 96105 0 500 
511 619955 1080099 :6-8100681 903008% 6109 316988 98 8:£5100218, 

1318615, 10800109 280৪১ 79197) 8100 1811708,”৩ 

ৰেদের সনধুয ও সরম] যে উধাঁই সে বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । 

উধার রূপ-গুণ ও কর্ষ আলোচন। থেকে বোঝা যায় যে উষা স্থ্যেরই উদয়- 

পূর্বকালীন জ্যোতি , স্থতরাং সূর্যের একরূপ। খঙেদও বলছেন, “ইদং শ্রেষ্ঠং 
জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ.. ।* -__জ্যোতিসমূছের মধ্য শ্রেষ্ট জ্যোতি এই উষা 
আগমন করছে। 

উষ। নামের ব্যাখ্যায় যাস্ক লিখেছেন, “উব। ঝষ্টেঃ কান্তিকর্মণঃ উচ্ছতেরিতরা 

মাধ্যমিক ৷” 

নিরুত্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে অমবেশ্বর ঠাকুর বলেছেন, “ছ্যস্থানা উষ। 

কান্তার্থক *বশ+ ধাতু হইতে নিপ্ন্ন _-উষা কান্তা অর্থাৎ কর্ণনীকপ। বা অভীপ্দিতা ; 
অধামস্থান! উব! "৮ বিদ্যুৎ -__বিবাসনার্থক উচ্ছ, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন $ বিদ্যুৎ মেঘ 

পিক 

১ খথেদের বঙ্গানুষাদ, ১ম--পৃং ৬৭, ১1৩১।২২ খকের টীক। ২ তদেৰ 

৩ 1:1121052 £১08179-1000- 85815, 5০1, [১ ৪ ধার্থো--১1১১৩।১ 

৫ নিরুক্ত---১১1৫।৫ 



উষা ৫১৯ 

হইতে জল বিবালিত (নিষফাঁসিত) করে অথবা! মেঘ হুইতে ইন্দ্র কর্তৃক বিবাসিত ব। 
নিফাসিত হয় |”; 

অন্তজ্্ যান্ধ লিখেছেন £ 

“্উষোনামাহ্থ্যত্তরাণি ষোড়শ, উঃ কন্মাছুচ্ছতীতি সত্য রাত্রেরপরঃ কালঃ।”২ 

তাৎপর্ধ £ 

“রাজি নামের পরেই ব্ভাবরী, হ্থনরী প্রভৃতি উষার ষোড়শ নাম অভিহিত 

হইয়াছে। উষস্ এই নামের ঝুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন । বিবাঁসনার্থক 'উচ্ছ, 
ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয়ে উষঃ শবের নিষ্পত্তি। উষা অন্ধকারকে বিবাসিত 
(দূরীভূত) করে। উধা বলিতে বুঝায় স্বাত্রি অপর কালকে অর্থাৎ রাত্রির 
অব্যবহিত পরবর্তা যে সময় তাহাকে $ ইহার পরে রাত্ংশ আর অবশিষ্ট 
থাকে না।”৩ 

প্রাতঃসন্ধ্যা বা উষাকাল সম্পর্কে বরাহষিহির লিখেছেন, "তেজঃ পরিহানি- 
মুখাৎ ভানোরর্ধাদিয়ং যাবৎ” __ (অর্থাৎ) ব্ক্ষতরাদি তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার পর 
থেকে হৃর্ষের অর্ধোদয়কাল পর্বস্ত উষ!। 

অতএব হুর্ধোদয় পূর্বকালে প্রকাশিত হুর্ধকিরণই উষ! নামে স্বীকৃত এবং 
স্ভত। আর সেইজন্যই মাধ্যমিক দেবতা বা অন্তরীক্ষ দেবতার (বিদ্যুৎ) সঙ্গে 
উযার অভিন্নতা। কৃর্ধোদয়কালের পূর্ববর্তকালটি উষা বা সরণযু হওয়ায় এই 
সমগ্নকার হুর্ধ ও অগ্নি অশ্খিছয় নামে প্রসিদ্ধ । 

শ্রীঅরবিম্দ অবশ্য উবাকে মানবমনের উষালগ্ন বলে গ্রহণ করেছেন-_ 
“09 6%জা0 5৪ 6108 10592 0870 1280) 10701708850 00810 511 609 

818৫0 (01105655 061919 আ10986 1)911)6, 10109 90100100180888$ 10 4৮ 

13 28018706 16 168 11101001105 6101085 16 1৪ 809010010810180 05 81) 

0088110169 19০ক6:৪ %00 90918195১16 8156৪ 10080 6105 [01] 10199 ০ 

1681165 ৪০ 6086 108 980. 80105 6108 80501669০01 6086 59৪66 

€1869006,৮ ৫ 

যোগীরাজ উষ1 দেবতার যৌগিক ব্যাখ্যা দিলেও বৈদিক বিবরণ থেকে 
উষাকে হুর্ধের একটি অবস্থা! বা কালরূপেই গ্রহণ করা! যুক্তিযুক্ত । 

১ নিরুক্ত (ক. বি.) --পৃঃ ১২৭০ ২ নিরুত্ত--২।১৮।৩ 

ও নিরুদ্ধ, পৃঃ ২৮৬--অমরেন্বর ঠাকুর ৪ বৃহৎসংহিতা-৪৭।২১ 

€& 0০ ০৪ €৩৫৪--088৩ 157 



€২২ হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

গন্ধ্ব অর্থে বিবন্বান্ বা হুর্য এবং অপ্যা ঘোষা অর্থে অরণ্য ব! হুর্ঘপত্ধী উষাকে 
গ্রহণ করেছেন । 115501197-ও সায়নাচার্ধের মতকেই হ্বীকার করে নিয়েছেন, 

[0 10.10.4, 1 6589 09080199755 1০: 15৪৪৮ &055 08108 

10: 38500 10 &990:88009 16) 985৪108,..*১ 

কষ্ঘজুবেদে গন্ধর্ব ও অপরার হ্বরূপ ম্পষ্টভাবেই কথিত হয়েছে-_-“হুর্ধো 

গন্ধবন্তস্ত ময়ীচয়োইপসরসঃ |” 
__স্ুর্ধ গন্ধর্ব, তার কিরণসমূহ অপরাবৃন্দ | 

কেশী নামক এক দেবতা! অপজরা-গন্ধরদের ও মৃগগণের বিচরণস্থানে বিচরণ 
করেন-- অপ সরসাং গন্ধর্বাণীং মৃগাণাং চরণে চরণ.।৮২ 

কেশী দেবতাটি কে? খখেদ বলছেন, 

কেগ্ঠপ্লিং কেশী বিষং কেশী বিভতি রোদসী । 
কেণী বিশং স্বর্দুশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥১ 

_-কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই ছ্যুলোকে ও 
ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত নসারকে কেশীই আলোকের দ্বার! দর্শনযোগ্য 

করেন । এই যে জ্যোতিঃ, ইহারই নাম কেশী।£ 

জ্যোতিঃশ্বরূপ কেশী দেবতা, যিনি আলোক দ্বার বিশ্বতৃবন দর্শনযোগ্য করেন, 

তিনি সুর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন? কিরণমালাই সুর্যের কেশ। অতএব 

তিনি কেশী। 

হূর্যবঙ্টির্রিকেশঃ |« সুর্যের রগ্মিই হরিঘর্ণ কেশ। 
যান্ক বলেছেন, “কেশী কেশা! রশুয়ন্তৈস্তদ্বান্ ভবতি, কাশনাঘা! প্রকাশনাঘ্! ৷”. 

-কেশ শ্দের অর্থ রঙ্ি। রশ্মি যার আছে সে-ই কেশী। কাশন অর্থাৎ দীষ্তি- 
হেতু অথব! প্রকাশ হেতু আদিত্য কেশী। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর বলেন, “কেশ 
নভোমগুল প্রদীপ্ত আদিত্য । কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমৃহ আছে বঙ্গিয়াই 

আদিত্যের নাম কেশী ।”" 

অগ্নি ও শোচিফেশ” অর্থাৎ উজ্জ্বল কেশসমন্বিত | আদিত্যই অগ্নির ধারক, 
তিনিই জলের ধারক অর্থাৎ রসগ্রহণকারীও বৃষ্টিদাত! ৷ কেশী অন্র-_খতুতে 
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অপ.সরা, উর্বশী ও পুররবা ৪২৬, 

খতুতে জগৎকে অনুগ্রহ করেন- “ত্রয়ঃ কেশির্ন খাতৃথ! বিচক্ষতে।*১ এই তিন 
কেশীর তাৎপর্য কি? সুর্যের তিনরূপ-_ অগ্নি, বিছ্যুৎ ও হুর্ঘ অথবা প্রাতঃ, মধ্য 
ও সায়ংকালীন অবস্থার হুর্য অথবা তিন প্রধান খতৃতে প্রকাশিত হুর্ধব। যাস্ধের 
মতে পার্ধিবারি, আদিত্য ও বাঘু তিন কেশী।২ অপংসরা ও গন্বরেবের সঙ্গে- 
কেশী বা! হুর্ধের বিচর়ণের তাৎপর্য স্পষ্ট । 

যাস্ক অপ.সরা শবের অস্থাপ্রকার বুাৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন । তার মতে 
“অপ ইতি রূপ নাম, অপআতেরপ সানীয়ং ভবত্যাদর্শনীয়ং ব্যাপনীয়ং বা ।”৩-_ 

অপঞ শব্রূপার্ক, রূপময়ী ভোগাতীত দর্শনযোগ্য অপ.সর1 অথবা সর্বব্যাপিকা ॥ 
*অপলসো নামেতি ব্যাপিনঃ 15 --অপক্ে! অর্থে ব্যাপক । অতএব যাস্বরুত 

এই অর্থ অন্থসারেও ভোগাতীতা কেবলমান্ত প্রেক্ষণীয়া সর্বব্যাপিনী যে উষা বা 
উ্ঃপ্রভা অপর শব্দাভিধেয়। নিঘণ্টু্বে (১৩) অস্তরীক্ষের যোলটি নামেক 
অন্ততম আপঃ বা অপ. স্থতরাং অপ বা অস্তরীক্ষে বিচরণকারিণী অর্থে 

অপ.জরা শবটি সসিদ্ধ 

উর্বশী অপ.সরাদের মধ্যে প্রধানা ৷ খধ্ষেদে পুরূরবা! ও উর্বশী কথোপকথন 

বিবৃত হয়েছে।" উর্বশী চারিবৎসর পুরূরবার সঙ্গে অবস্থান করার পর এবং 
পুরূরবার গুরসজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুরূরবাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন, আর 
পুরূরবা আকুল আহ্বানে উর্বশীকে ধরে রাখতে চাইছেন। পুরূরবা বলছেন, 

হায়ে জায়ে মনস! তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিত্রা কখুবাবহৈ হু । 
ন নৌ মন্ত্রা অন্থদিতাস এতে ময়ন্করন্ পর়তরে চনাহন্ ॥* 

-হে পত্বি! তোমার চিত্তকি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া! যাইও না॥, 

আমারদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্তক হইতেছে । এক্ষণে মনের 

কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়৷ ন! বল! হয়, ভবিষ্যতে স্থখের বিষয় হইবেক না।* 

পুরূরবার আকুল আহ্বানে উর্বশীর মন গললো না । তিনি পুরুরবাকে সান্বনা 

দ্নিয়ে চলে গেলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কাহিনী পল্পবিত হয়েছে। এখানে 
অপসরা উর্বশী পুরূরবাকে কামনা করেছিলেন। তিনি পুক্ধরবাকে ধরা 

দিয়েছিলেন ; কিন্তু সর্ত ছিল নগ্ন অবস্থায় রাজা! তাকে দেখবেন না। দৈবক্রমে 
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“২৪ হিন্দুদের দেবদেবী ; উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

-নগ্ন অবস্থায় উর্বশী পুক্ধরবার দৃর্টিপথে পতিত হওয়ায় উর্ধশী স্বাজাকে পরিত্যাগ 

কয়ে গেলেন। 

উর্বশী হাপজরাঃ পুরূববমৈড়ং চকমে তং হু বিশ্বমানোবাচ জিঃ শ্ঃ মাঙ্ছো 
বৈনসেন দ্ডেন কৃতাদকামাং মা নিপন্ভাসৈ যো ল্ম ত্বা নয়ং দর্শমেধ বৈন 
শ্ত্রীণামুপচার ইতি ।, 

_অপজরা উর্বশী ইলাপুত্র পুন্ূরবাকে কামনা করেছিলেন । তাঁকে প্রাপ্ত 
“হয়ে তিনটি শর্ত করলেন, দিবাভাগে ধিলন হুবে না, অকামা আমাতে যিশন 
'হুবে না, তোমাকে নগ্ন দর্শন করবে! না৮_এই তিনটি আ্্ী-উপচার পালনীয় । 

পরবর্তীকালে পুরাণে-কাব্যে পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী জনপ্রিয় উপাখ্যানরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বামনপুরাণে দেখি বুধ ও ইলার পুত্র পরাক্রান্ত ব্রদ্ষবাদী 

“ধর্মজ্ঞ পুরয়বীকে উর্বশী স্থেচ্ছায় বরণ করেছিলেন । 
. তং ব্রক্মবাদিনং দাস্তং ধর্মজং সত্যবাদিনং | 

উর্বশী বরয়ামাস হিত্বা! মানং যশম্ষিনী ॥২ 

_-পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে বহু বৎসর দেবাধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশে যাপন করার 
সময়ে উর্বশী ত্রদ্ষশাপে মানবদেহ প্রাপ্ত হলেন । ্রহ্ষশাপ মুক্তির উদ্দেশ্টে তিনি 
নিয়ম করলেন, নগ্ন দর্শন করবেন না, অকাম। অবস্থায় মৈথুন হবে না, শয়ন 

-কক্ষে ছুটি মেষ থাকবে এবং কেবলমাত্র ঘ্বত ভোজন করবেন । 

আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থ, নিয়মং স| চকার তু 
অনগ্রদর্শনঞ্ণেব অকামাৎ সহ মৈথুনম্। 
তো মেষ শয়নাভ্যাসে সন স তাবৎ ব্যবতিষ্ঠতে 
স্বতমাত্রং তথাহারঃ কালমেকন্ত পাধিব ॥৩ 

এইভাবেই উর্বশী চৌষট্ট বৎসর কাটালেন। মানবী উর্বশীকে ত্বর্গে আনান 
জনক গন্ধর্গণ চেক্িত হলেন। বিশ্বাবস্থ নামক গঞ্ধর্ব এই উদ্দেস্টে এক রাজে 

উর্বশীত্র পালিত মেষ ছু'টিকে একের পয় এক হরণ করলেন । উর্বশীব কাতর 

আহ্বানে বাজ! মেষ উদ্ধারে অগ্রসর ছলেন নগ্ন অবস্থাতেই । গদ্ধর্ধের মায়ায় 
'ঝাজগৃহ আলোকিত হোল ॥ নয় রাজাকে দেখে শীপমৃক্ত। উ শী অদৃষ্ঠ। হলেন । 

নষ্ং দৃষ্বা তিরোহতৃৎ সা অপ.সরা কামরূপিনী ।* 
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অপবা, উর্বশী ও পুক্রবা ৪২৬ 

বিরহী রাজা উর্বশীর অন্থসন্ধানে পৃথিবী পধটন করলেন। অরশেষে কুরুক্ষেজে. 
পক্ষতীর্থে জলক্রীড়ারতা৷ পঞ্চসখীসহ উর্বশীকে রাজা দেখতে পেলেন। রাজার 
প্রার্থনায় উর্বশী এক বাত্রি রাজার সন্কে বাস করপেন এবং তার গর্ভস্থিত সন্তানকে: 
বাজার হস্তে প্রত্যপ্পণের অঙ্গীকার করলেন। 

উর্বশী ত্বববীচ্চৈনং ষগর্ভাহং তয় প্রভো । 

সংবৎসরাৎ কুমাবস্তে ভবিতা নৈৰ সংশয়ঃ | 

নিশামেকান্ত বৈ রাজ। অবসতু, তয়! সহ।, 
এক বৎসর পরে উধশী রাজার কাছে আবার ফিরে এলেন এবং একয়াছ্ছি. 

রাজার সঙ্গে ঝস করলেন। রাজ উর্বশীক্ষে স্থায়ীভাবে কামনা! করলেন । উর্বশী 

রাজাকে পরামর্শ দিলেন গন্ধর্বদের কাছ গ্লেকে উর্বশীকে প্রার্থনা করে নিতে।. 

গন্ধর্বগণও রাজার প্রার্থন। পূর্ণ করলেন তথা" বলে। 
বৃণে নিত্যং ছি সা লোক, ধুঁধ্বাণাং মহাত্মনাম্। 
তথোত্যুক্তা। বরং বৰ্রে গন্বর্বাচ্চি তথাত্থিতি ॥২ 

মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক ঝিরুমোর্বশী এই কাহিনীরই নাট্যরূপ। 

আধুনিককালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উর্বশীকে সৌন্দ্ধতবের সাবভূতা অথব! 
সৌন্দর্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বন্দনা করেছেন । 

নহ মাতা, নহ কন্তা, নহ বধু সুন্দরী রূপসী, 
হে নন্দনবামিনী উর্বশী । 

এই নন্দনবাসিনী উর্বশী পুরাণের উর্বশীর মত নৃত্য পটায়সী-_-্বর্গবারাঙ্গনা--. 

স্র়মভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি, 

হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী । 
কিন্তু এই উর্বশী যে খঞ্েদের উষ। সে ইঙ্গিতও মহাকবি দিয়েছেন। 

উধার উদয়সম অনবগুষ্ঠিত। 

তুমি অকুষ্টিতা ॥ 

বর্গের উদয়াচলে মৃতিমতী তুমি হে উসী 
হে ভূবনমোহিনী উর্বশী । 

রমেশচজ্জ দত্ত খখেদের উর্বশী উপাখ্যানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, 

১ বাষনপুষ উত্তরভাগ-_ ২৯/৩৩-৩৪. ২ বানপু$ উত্তরভাগ-_২৯1৬ 



“৫২৬ হিন্দুদের দেবদেবী £ উন্তব ও ক্রমবিকাশ 

বলেছেন, *উর্বশীর আদি অর্থ উধা, পুরূরবার আদি অর্থ হুর্ঘ। হর্ঘ উদয় হইলে 
উবা আর থাকে না ।”ঃ ূ 

যাক্ক বলেছেন, *উর্বস্ঠপ্সরা উ্বতাা্নত ।”২-_উর্বশী অপরা, বিস্তারের দ্বারা 
ব্যাপ্ত করেন। 

বিস্তারের ঘারা জগৎ ব্যাঙ করেন উধাকালের সুর্যালোক। এইজন্তই 

'সর্বব্যাপী উধালোক উর্বশী । উর্বশী নিজেও পুররবাকে বলেছেন, 

পাক্রমিষমুষস্যমগ্রিয়েব'*" ।* --আমি প্রথম উবার ন্যায় চলিয়া 
'আপিয়াছি। 

উর্বশী বিছাতের মত আকাশ থেকে পতিত হয়ে মানের কামাধন প্রদান 
কষে থাকেন। 

বিছ্বান্ন ঘা! পতস্তী দবিষ্োস্তরস্তী মে অপ্য! কাম্যানি 1 

-যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ওঁজ্জল্য ধারণ করিয়াছিল 
এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল ।৬ 

এই খক্টির ব্যাখ্যায় যাক্কের বক্তব্য £ “বিহ্যদিব যা! পতন্ত্য গ্ে।তত, হয়স্তী 
“মে অপ্যা কামাঙ্থাদকাস্তত্তরিক্ষ্য লোকশ্য।" 

যা বিহ্যতের মত দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, যা আমার অভিলধিত উ্দকরাশি 
আহরণ করে ব! প্রাঞ্ধ করায়, তাই অন্তরীক্ষলোকের অধিশ্বরী উরশী। 

অস্তরীক্ষলোকের ঈশ্বব্ী উদক আছ্বণকারী উর্শী অবশ্যই সুর্ধরশ্মি-- 

বিশেষভাবে উধাকালের হূ্ধরশ্টি। স্থৃতরাং উর্বশী শুধু অপ.সরাকুলের অগ্ততম ব! 

মুখ্যতম| তাই নয়, উর্বশী ও অপবা অভিন্না । উর্বশী ও অন্যান্য অপবাদের 

'নৃত্যপটীয়সীরূপে কল্পনা উবালোক্ের নিত্যচাপলা থেকেই উদ্ভৃত। খধিকবির 
কল্পনায় উষ! নৃত্যপবায়ণা । 

অধিপেশাংলি বপতে নৃতুরিবাপোর্ণ:তে বক্ষ উন্তেব বর্জহ্ম্॥৮ 

-_-উষ] নর্কীর সভায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) 

উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উধাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন ।* 

১ খর্েদের বঙ্গানুযাধ, ২র--পুঃ ১৫৮৩, ১০1৯৫ হৃক্তের টীকা ২ নিরুদ্ক--81১৩1১ 
৩ খাখেদ--১০1৮৪।২ ৪ অনুবাদ _রমেশচন্্র দত্ত & খাখ্থেদ--১০1৯৫।১০ 

৬ অনুবাদ--তদেব ৭ নিরুত্ত---১০1৩৬।২ ৮ এ ১৯8 

৯ অনুবাদ- রমেশ দত ঠা উঃ , 



অপ-জরা, উর্বশী ও পুরূননবা ৫৭ 

বিভাবরীর অস্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কৃর্ধোদয়ের পূর্বেই আলোবছ্যাতিতে 
বিশ্বভুবন ঝলমলিয়ে উধার আবির্ভাব ঘটে । উধার অপরূপ রূপশোভা প্রকটিত 

হুওয়ার পয়েই আবিভূতি হন জবাকুস্থমসংকাশ রক্তরাগরঞ্িত তরুণ আদিত্য। 
স্থতরাং লাস্যময়ী সুন্দরী উ৷ নায়িকারূপে বিচিন্র সাজে সঙ্জিতা হয়ে নায়কের 

নিকট গমন করে থাকেন, ছলনানিপুণ! দেহবিলাপিনীর মত দৈহিক রূপশোভা 
প্রণয়ীর নিকট উন্মোচিত করেন, স্বীয় বক্ষঃ-শোভা উদঘাটিত করে প্রণয়ীকে 
প্রলু্ধ করেন,_- এইরূপ কবিকল্পন! খষিকবির চিত্তলোক উদ্দীপ্ত করেছিল । তাই 
উষ1 সম্পর্কে রূপোপজীবিনীর অসংকোচ আচরণ বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। 

উষার এই যে ক্ষণস্থায়ী লাশ্তময় রূপ _-নৃত্যচপলা সৈরিণীর গতিভঙ্গী, তাই 
অপ.সরা নামে একশ্রেণীর দেবতা বা দেবকল্গ (39০০1-015109) প্রাণীর কল্পনায় 

কবিকুলকে উদ্ধন্ধ করেছিল। পববর্তাকা্লে উা ও অপ্সরা সমদ্বিতরূপে 
পুরাণের নৃত্যপারংগমা শ্বর্গবারাঙ্গনা অপসক্কীর আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে 
এবং মূল সত্য আবৃত হওয়ায় অপঅরাদেক সম্পর্কে বন্ধ কাব্যকাহিনী নিমিত 
হয়েছে । অপ সরাকুলশ্রেষ্ঠ। উবশী যুগে যুগে 'কবিকল্পনায় নব নবরূপে উদ্ভাসিত 

হয়েছে। 

আচার্য 14857051161 উর্বশীকে উষার প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করে 
লিখেছেন, পু 61591951019 9096729 6138 9000000. [70018%2) 6১৫0150861013 

০5 আ1)1010 61018 1080069 18 061]590 1৫000 2105 আ10.9....8৪ 60 09:50 

8100 61008 992020876 0:0-581 আ1010 81006108: 126006106 61016096 0! 

109 0870 07081.৮২ 

পুরূরবা সম্পর্কে 18185000119 লিখেছেন, ৮108৮ 0170755581৪ 0 

9000:010710866 18059 01 8 3019 17097:0 19001788 0087:015 905 0500৫, 

ড50:018588 0098708 81000750. আ1610 00000 11876 5 60: 610008)) 785৪ 

1৪ 8920925115 2860 01 80008১ 596 6109 00৮ 0১ দা101000 009808 

'018108115 6০ 0:5৮ 18 8180 8091190 6০ 9০01007 17 6106 96089 01 & 1000 

০£ 05108 90100 1.9.১ 169. (95108. 2551,5 9007). 3851098 7900158 
95118 1017055611 588186005 আ10191) 68 ৩ 2009 1৪ ১ 108009 ০01 629 

90 7 ৪001 05618 98119 4108, 608 ৪00 01 106» 6729 98006 08006 
1৪ 6189 50829 (2.. 8.99.9) 8190 6০ :8801.7৭ 

১:36152:5৫. 558878, 5০1. 2 €2881)--7885 405 
্ 129 -”9৪8০ 407-8 
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পুরুরব! বলেছেন, 

অস্তরিক্ষ প্রাং রজসে বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুবশীং বশিষ্ঠং 3 

-আমি বশিষ্ঠ (অর্থাৎ, কৃ), অস্তরীক্ষপূর্ণকারিণী আকাশ শ্্রিষ্ন। উর্ধশীকে 
ভের্খাৎ উবাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি ।২ 

আচার্য যান্ক বলছেন, যে বহ্ুপ্রকার বা! বহুবার শষ! করে বা গর্জন করে. 

দেই পুক্তরবা- “পুরূরবা বহুধা রোরয়তে |” স্বন্দস্বামী এই নিরুভত-ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, “বাস প্রাণ এব পুক্ধরবা”- প্রাঁণবাস্জুই পুরূরবা। । ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর 

ক্বন্দস্বামীকুত অথকেই গ্রহণ করেছেন। বাম গর্জন করে বা শব করে এ কথ 
ঠিকু। কিন্তু হুধাগ্নির লেলিহান শিখাও গর্জন করে। হূর্ষের প্রথর কিরণও্' 

এক প্রকার অন্পষ্ট শব হৃজন করে। বোদন করেন বলেই হৃর্ধাগি রুদ্র। 

রোদনের সঙ্গে সম্পর্কান্থিত বলেই, হুর্ধকিরণ মরুৎ। বিচিত্র শব্ধকারী কুর্যাগ্িও 

পুরূরবা । 

পুরূরবা ইলার পুত্র- এঁল। "ন্বা! দেব নিরানি 1**-_দেবগণ তোমাকে 
দন থাকেন। 

খখেদে ইলা, ভারতী ও সরম্বতী একত্রে সতত হয়েছেন আপ্রীস্ক্তে। এই 

তিনটিই হজ্ঞারি। পুন্ধরবা ইলার (ইড়া) পুত্র; - বৈদিক খধির বল্পনায় হ্ধ 
অগ্রির পুত্র। বিপরীত সম্পর্কও ছুর্পভ নয়। অতএব হুর্ধোদয়ে উষার অন্তর্ধান 
এই কাব্য-উপাখ্যানের মূল; _এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। 

আচাধ যোগেশচন্দ্র বলেন যে “আমু যজ্জ প্রবর্তন পুন্ধরব। উর্বশী সংবাদের 

তাৎপর্য ।" তিনি আর একবার বলেছেন, দ্পুরূরব। নগ্ন, ইহার অর্থ সর্ষের প্রকাশ, 

ু্ঘপ্রকাশেই উর্বশী অদৃশ্য হয় ।”৬ 
খখেদে একটা উপাখ্যান কথিত হয়েছে বশিষ্ঠের জন্ম প্রসঙ্গে । উর্বশীর রূপ 

দর্শনে মিআবরুণের ্ঘলিত রেতঃ থেকে বশিষ্ঠের জন্ম । 

উতাসি মৈআবরুণে বশিষোর্বস্া বরহ্ময্মনসোহধিজাত: ।" 
--হে বশিষ্ট, তুমি মিত্রাবরুণের পুত্র $ উর্বশীতে মিআঅ' ও বরণের ম্নেতঃ 

ীরাসাত। রর উভর্বেই ত সুর্য বা হুর্ধের অবস্থান । সানাচার্ছের 

১ ধথেদ---১৭1৯৫।১৭ ২ অনুবাদ--রমেশচজ্ দত্ত রাত, 

৪ এ --১০1৯৫।১৫ € বেদের দেবতা ও কুতিকাল--পৃঃ ৩৩ 
গ ভদেৰ ৭ াখেদ--- ৭৬৩১২ 



অপসরা। উর্বশী ও পুরর়বা ৫২৯ 

মতে মিত্র দিবাভাগের হূর্য ও বরুণ বাব্রিকালের হুর্ধ। প্রাতঃকালীন সর্ব 
পুরূবরা দিবাভাগের হুর্ধ মিআঅ ও ন্বাত্রিকালের হুর্ব বরুণের পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করেন । 

পন্পপুরাণে উর্বশী জন্মের একটি নৃতনতর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। 

কাহিনীটি নিম্নরূপ £ পুরাকালে বিষু। গন্ধমাদন পর্বতে গভীর তপন্যায় মগ্ন হয়ে 
ছিলেন। ইন্্র বিষুর তপস্যায় ভীত হয়ে মধু (বসস্ত) ও মদনকে অপবাদের সঙ্গে 
তপন্তার বিসস্থতির উদ্দেশে প্রেরণ করলেন । গীতবাদ্ত ও সুজ্দরীদের হাবভাবে 
বিষ্ুর চিত্তসংক্ষোভ ন! হওয়ায় যখন সকলে বিষন্ন, সেই সময় তাদের উরুদেশ 
থেকে হবি ভ্রিলোক মোহিনী নাবীন্তি করলেন । 

সংক্ষোভায় ততন্তেবামুকদেশান্নরাগ্রজ:ঃ। 
নারীমুৎপাদয়ামাস উ্লোকাশ্তাপি মোহিনীম্॥* 

হরি দেবগণের সম্মূথ অপসরাদের শললেন, উর্বশী নামে এই মোহিনী 
প্রসিদ্ধ হবেন-__প্উর্বশীতি চ নায়েয়ং লোকে খ্যাতিং গমিস্ততি 1” 

পুরাপাস্তর্েও উর থেকে উবশীর জন্মইতাস্ত কথিত হয়েছে। স্বনদপুর্াণে 
(আবস্তাখণ্ড) বদরিকাশ্রমে তপশ্যবুত নবনারায়ণের তপোবিনটির উদ্দেশ্যে দেবরাজ 
ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অপ-সবাবৃন্দ বিচিত্র লীলাভঙ্গী সহকারে নৃত্য প্রদর্শন শুরু 

করে। এদের আচরণে বিরক্ত হয়ে অপসরাদের অপেক্ষাও রূপবতী এক নারী 
চজন করলেন নর খধি স্বীয় উরুছয় থেকে সহকার মঞ্জরীর সহায়তায় । 

এই উরুজাতা রমণী হলেন উর্বশী । 

এবং সকল্ল্য চ নরে। নারায়ণমুবাচ হু। 

করিষ্তাম্যহমেকাং বৈ আসান্ত ূপতোহধিকাম্ ॥ 

মনতর্ধ্যা সহকারস্ত শ্ত্ীমূক্ভ্যাং চকার হ। 
রূপেণাপ্রতিমাং লোকে সর্বাভরণ ভূষিতাম্ ॥৩ 

বামনপুরাণেও উর্বশীকে উন্ধ থেকে হ্যতি করেছেন নয়নারায়ণ। মহাদেব 

কর্তৃক মদন ভম্মের পরে নর-নারার়ণ অনঙ্গ ও মদনকে আহ্বান করলেন এবং 

অক্ষুচিত্তে কুস্থমমঞ্জরী দিয়ে নিজের উরু থেকে স্থবর্ণাঙ্গী উবণীকে নির্মাণ 
করলেন। 

১ হুটিখ--২২/২৬ ২ হৃষ্টিখণ্--২২।২৮ ও স্ম্বপুঃ, আবস্তাথণ-_-৮1৬৩-৩৪- 
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ততে। 1বহস্ত ভগবান্ মঞ্জরীং কুস্থমাবৃতাম্। 

আদাদ্স প্রাক স্থবর্ণাঙ্গীমূরোবলাং বিনির্মমে ॥১ 
অতঃপর নারায়ণ বললেন £ 

ইয়ং মমোরুসভভূতা কামাপঅরমাধবী | 
নীয়তাং স্থুরলোকায় দীয়তাং বাসবায় চ ॥২ 

-হে কাম! হে অপসরাগণ ! হে বসস্ত! তোমরা আমার উক্লসম্তব এই 

বালাকে হ্ৃরলোকে লইয়। দেবরাজের হস্তে সম্প্রদান কর ।* 

কালিকাপুত্রাণে উবশী দ্েবীরূপে কামাখ্য দেবীর সহচরী হযে কামাখ্য! 
মহাপীঠে অমৃতপান্র ধারণ করে ভম্মকূটের দক্ষিণে অবস্থান করে কামাখ্যার 

যোনিমগুলে অমৃতসেক করেছেন । 

দক্ষিণে ভন্মক্ট্ত দেবী পীযৃষধারিণী। 
উর্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রগ্রীতিকরী সদ] ॥ 

দেবৈর্ধৎ স্থাপিতং পূর্ব মম্ৃতং ভোজনায় বৈ। 
কামাখ্যায়। ভ্তদাদায় শ্বয়ং তিষ্টতি চোবশী ॥ 

শিলারূপো হরস্তাস্ত সমাবৃত্যৈব তিষ্ঠতি | 
স। চৈবামৃতরাশিস্ত রুত্বা কিঞ্চন কিঞ্চন। 

উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যা যোনিমগ্ুলে ॥ 

__ভম্মকূটের দক্ষিণে ইন্দ্রের গ্রীতিকরী উব্শী নামে বিখ্যাত অম্বতধাৰিনী 
দেবী আছেন। অমৃতভোজনের নিমিত্ত ষে পাত্র পুরাকালে দেবগণ স্থাপিত 
করেছিলেন, সেই পাত্র কামাখ্যার কাছ থেকে স্বয়ং গ্রহণ করে দেবী বিযাজ 
করছেন। প্রন্তরীভূত শিব তাঁকে আবৃত করে বিরাজ করছেন। তিনি একটু 
একটু করে অমৃতরাঁশি নিত্য কামাখ্যার োনিমগ্লে স্থাপিত করছেন। 

কালিকাপুরাণে উর্বশীদেবীর মৃতির বিবরণ £ 
উবশী দিতৃজা প্রোক্তা৷ হ্বর্ণকংকপধারিণী | 
সৌবর্দপাত্মমৃতআ্রাবণায় বিভতি চ ॥ 
শুক্লবন্তা গোঁরবর্ণা পীনোন্নত পয়োধর!। 
সবক্ষসন্দরী শুদ্ধ! সর্বাভরণভূষিতা ॥* 

১ বামনপু$--৭৩ ২ বামনপু$--৭1১৮ ৩ অনুবাদ--পঞচানন তর্বরদ 

৪ কালিকাপুরাণ--৬৯1৩৪-৩৭ ৫ কালিকাপুরাণ--৬৯1৯৮-১৯ 



অপরা॥ উর্বশী ও পুকধরবা ৫৩১ 

_উবশী ছিতৃজা, দ্বর্ণকংকণধারিণী, অমৃতক্ষরণের নিমিত হুবরপাজ ধারণ 
করে আছেন। তিনি শুভ্রবসনা, গৌরবর্ণা, পীন এবং উন্নত পয়োধরবিশিষট, 
লর্বদ্গদুন্দরী, পবিভ্র সকল প্রকার অলংকারভূষিতা। 

বেদে ধিনি ছিলেন রাত্রি অবসানের প্রথম সূর্ধকরন্নাতা। নৃত্যময়ী সবব্যাপিনী 

আকাশবিহারিণী উষারূপিণী অপসরা, তিনিই দেবনর্ডকীশ্রে্া হ্র্গবাঘাঙশা 

হয়েও দেবীরূণে অধিষ্ঠিতা। আধুনিক কবির দৃষ্টিতে তিনিই হলেন মানবের 
'অলভ্যা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 
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জঅংস্কত গ্রন্ছ 

খথেদ- _রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৭৯২ । 

খথেদ-_ছুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। 

খথেদ-_বমানাথ লাহিড়ী সম্পাদিত। 

শুরু যজুর্বেদ- ছুর্গাদীন লাহিড়ী লম্পারদিত। চি 

শুক যজুর্বেদ-_জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, 
অথরব্বেদ-_দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। 
কৃষ্মজুর্বেদ-_ছুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত । 

মৈত্রায়ণী সংহিতা-_ যোগেন্দ্রনাথ বাগচী গা ॥ 

সামবেদ সংহিতা --ছর্গাদাস লাছিড়ী সম্পাদিত, 

তাণ্যমহাব্রা্ষণ । 

কৌশিতকী ব্রাহ্মণ । 
শতপথ ব্রাহ্মণ | 

এতরেয় ব্রাহ্মণ । 

তৈত্তিনীয় ব্রাহ্মণ । 

তবল্কার ক্রাঙ্গণ । 
১৮৩টি সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ সম্পািতঃ 

কুটীর, ১৩৬৫ । 
০৭৭০৩, গন্ভীরানন্দ সম্পার্দিত। 

শ্বেতাশ্খতরোপনিষৎ। 

ঈশোপনিষৎ-__ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ সম্পাগিত, 

দেবসাছিত্য কুটীর, ১৩৫৬। 

কঠোপনিষৎ--- এঁ। 

এতরেয় আরণ্যক । 

দন সা স্ত্যব্রত সামী সম্পাদিত, ১৮৮৬ ॥ 
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গৃহ্ সংগ্রহ _সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত, ১৮৯১। 
সর্বাঙ্ছক্রমণি । 

প্রশ্নোপনিষৎ্। 

বৃহদ্দেবতা । 
নিরুক্ত_-যান্ব, অনরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, (ক.বি.), ১৯৫৫৮ 

(১ম--৪র্থ খণ্ড)। 

বান্মীকিপ্রণীতম্ রামায়ণম্--তিলকটীকা সহ। 
মহাভারতম্--পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত, ১৮৩০ শকাব্দ । 

মহাভারতম্ বর্ধমান রাজবাটা লংস্করণ, ১৮০৩ শকাক। 
বিষুপুরাণ__বঙ্গবালী সং, ১২৪৪ । 

বিষুপুরাণ-__পঞ্চানন তর্কয়ত্ সম্পাদিত, ১৩৩১ । 

কালিকাপুরাণ । 

লিঙ্গপুরাণ। 
ৰরাহপুরাণ । 

বায়ুপুরাণ । 

বামনপুরাপ। 
পন্মপুয়াণ হেট খণ্ড)-_পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত । 
পল্পপুরাণ ভূমি খণ্ড), এ ১৩৩3 । 

পদ্পুরাণ (ক্রিয়াযোগসার) _- এঁ। 

পুরাণ । 
মাক গডয়পুরাণ--মহেশচন্ত্র পাল প্রকাশিত, ১৮১২ শকাব। 

মতস্চপুরাণ-_-পঞচানন তকরিত সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩১৬.) 
ক্ষন্দপুরাণ (কাশী খণ্ড) এ্র। 
স্বলপুরাণ (প্রভাস থ্)-- এ । 

ক্ষলাপুত্াণ (রেবা! খণ্ড এ। 

ক্নাপুরাণ (বদ্ধ খণ্ড)  ঞ্র। 

স্বদাপুরাণ (আবন্তা খণ্ড) এ । 

ভ্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ, এ ১৮২৭ শকাব। 
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সৌরপুর্রাণ। 
অধিপুরাণ । 

বৃহদ্বর্মপুরাণ--পঞ্ধানন তকর্বত্ব সম্পাদিত, বঙ্গবাসী গ্রকাশিত, 
১৩০০ সাল । 

রঙ্ষাগুপুরাণ। 
শিবপুরাণ (বায়বীয় সংহিতা)। 

শিবপুরাণ (জ্ঞান সংহিতা)। 

শ্রীমদ্ভাগবতম্-_ পঞ্চানন তকরূত্ব সম্পাদিত, বঙ্গবাসী 
প্রকাশিত, ১৩৩৪ । 

হরিবংশম্-_ ঞঁ। 
দেবীভাগবতম্-_ এ ১৮২৪ শকাব। 

গীতা। 

গণেশ-গীতা । 
কৌটিলীয়ম্ অর্থশান্রম-- আর.. শ্কামা শাস্্ী সম্পাদিত, ১২৯৪। 
প্রপঞ্সারতস্ত্রম_ আর্থার এযাডলন স্ম্পাদিত। 
সাবদাতিলকতন্ত্রম-_ এঁ। 
মহানির্বাণতগ্ত্রম-_ এঁ। 

বহব,চোপনিষৎ-_ এঁ। 
তন্তরবাজতত্্রম-_ এ । 

তন্ত্রারঃ-_ পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত ॥ বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩৩৪ । 

ভরতমুনি প্রণীতম্ নাট্যশাস্তরম্। 
বৃহৎসংহিতা -বরাহমিহির, পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত, 

১৯১৪ শকাব। 

ভাগবৎসন্দর্ভ--জ্ীজীব গোস্বামী প্রণীত। 

কুমারসন্ভব কাব্যম্ _ মহাকবি কালিদাস বিরচিত, বরদাগ্রসাদ 
মজ্যদার প্রকাশিত--১৯২৬। 

মনুসংহিতা । 

চবকসংহিতা--বঙ্গবাসী সংকরণ, ১৩০* সাল। 
শুজনী ভিসায়, 
শ্রীপ্রীচতী--স্তামাচরণ কবিরত্ব সম্পাদিত । 
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বাজাল। গ্রন্থ 

খখেদের বঙ্গান্থবাদ (১ম খণ্ড) রমেশচন্জ্র দত্ত, ১২৯২ | 

এ (২য় খণ্ড)--১২৯৩ । 

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১-৫)-_কালীপ্রসন্ন সিংহ, বন্থ্মতী লং । 

মহাভারতের বঙ্গান্থবাদ-_বধমান রাজবাটী সং--১৭৯৪ শকাব্দ । 

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল _পীঘৃষকাস্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (ক.বি.)১ ১৯৬২। 
রূপরাম চক্রবতীর ধর্মমঙ্গল_-ডঃ কুমার সেন সম্পাদিত, 

বর্ধমান সাহিত্যসভা৷ প্রকাশিত, ১৩৫১। 

মঙ্গনচণ্তীর গীত -দ্বিজমাধব রচিত-_ন্থধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
(ক.বি.), ১৯৬৫ । 

কবিকম্কণ চণ্ডী __মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত, ১৩৩৪ | 

মনসার ভাসান-_ক্ষমানজ্্র কেতকাদাস, বিহারীগাল সরকার 
প্রকাশিত, ১২৯২ সাল। 

অভয়ামঙ্গল-__-আতন্ততোষ দাপ সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৫৭। 

শিবায়ন--বামেখর ভট্ট|চার্ধ _-ঘোগিলাল হালদাৰ সম্পার্দিত 
(ক.বি.)১ ১৯৪৭ । 

সারদামঙ্গল-_বিহারীলালচক্রবর্তা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬ ॥ 
নৈবেস্ত-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) । 

কথা--_ এ। 

পূরবী-  এ। 
গ্তালী - এ। 

প্রাস্তিক--  এ। 

মেঘনাবধ কাব্য --মাইকেল মধুন্দন দত্ত । 

বীরাঙ্গন! কাব্য _- এ। 

বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল -যোগেশচন্দ্র রায় বিস্ভা নিধি, 
বঙ্গীক্সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১। 

কাব্য সঞ্চরন-__-সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত, এম্. নি, সরকার, ১৯৫৩ । 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও-বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, 
জাহুবী চক্রবর্তী, ভি. এম্ লাইব্রেরী । 
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গরন্থপ্জী সি 

রবীন্দ্রসঙ্গমে হবীপময় ভারত ও শ্টামদেশ-_ডঃ স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় । 

বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা--হূর্গাদাস লাহিড়ী । 
ভাষার ইতিবৃত-_ডঃ সুকুমার সেন, ইন্টার্ন পাবলিশার্স । 

ভারত সংস্কৃতির উৎসধার!--অমূল্যচরণ বিস্ভাভূষণ, 
ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৭২ । 

বেদের পরিচয়--যোগিরাজ বস্থ। 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ _রাধাগোহিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিপ্টা্ 

_-১৯৫০। 

পঞ্চোপাসন।--ড: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্ম কেএল, 

মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০ । 
সাধক কবি কমলাকাস্ত--যোগেক্নাথ গধ, ভট্টাচার্য সন্দ্ 

(প্রাঃ) লিঃ, ১৯৫৭। 

সাধক কৰি রামপ্রসাদ - যোগেশ্সনাথ ও, ভট্টাচার্য সন্স্) ১৯৫৪ । 

বৌদ্ধ দেবদেবী -বিনয়তোষ ভ্রাচার্ধ, বিশ্বভারতী, ১৩৬২ । 

মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ --রজনীকাস্ত গুহ, বিশ্ববিস্তাসংগ্রহ, 

বিশ্বভারতী, ১২৫১। 

বাংলাদেশের ইতিহাস -ভঃ রমেশচন্দ্র মন্তুমদীর, জেনারেল প্রিপ্টার্স, 

এও পাবলিশার্স, ১৩৫৬। 

প্রাচীন বাংল] ও বাক্ষালী--ডঃ স্থকুমার লেন, বিশ্ববিস্ভা, 
বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ । 

ভারতবর্ষ ও বৃহত্বর ভারতবর্ষের পুরাবৃত--উপেজ্জনাথ বিশ্বাস, 
১ম খণ্ড, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৭। 

পশ্চিমবঙ্গের পৃজাপাবণ ও মেল! -৩য় খণ্ড অশোক মিজ্র সম্পাদিত 
ও ভারত লরকার কতৃক প্রকাশিত । 

প্রচার পত্রিক! --বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পার্গিত, ১ম খণ্ড ১২৯১। 



৩৮ 

15. 

12, 

13. 

44. 
15. 
6, 
17. 

18, 
19, 

হিম্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

ইংরাজী গ্রন্থ 
[71000 2015 0091800-- 81517) 10801610045 

8০0616086, & 79251 7800 75080929, 

020 8709 ড৪৫৪--৮৪৫1 59517008৯ 1551009 88500, 

55001970511, 

1089858---170006. 

£001006 8200 7017700 14561১01025---17606620806 90101061। 

80৪ 18101060%, 

5৫1০ 79৪০০:-&- 01890020611. 

08200৮705 71860:5 ০1 110015---০1. 1, 0.1. , 88910800,- 

08291021989 01015678165 2:588, 15922. 

9৫10 8£9---8188756155 16110585 98100161। 4119) & 

210, 1952. 

& 781860:5 01 1016505105169:560:9--501. 7, 9৮. 

4. ভ106920165 (0.0. 1959. 

120001800 5100 90001)18209---917 07082198 75180, 

ড০18. 1 & 10. 

73000170188 500 লঙ00 8056000109£5---11606. 001. 

ড2108. 179010505. 

02109 1:01 ৪ 3917050 ভা 0:098০01১---7850020116 

ড০1৫. 2, & 171 0897), 

20010 ভা 1৪0০00০--০1701 ভা 11118105, 

[২৪56010 90160:6-- 101, 8. 0. 1088, 78. 081002%5 
& 0০১ 1925. 

781859010দ্10018--1):. &. 0. 709৪ (0.0), 192]. 
এর150597765 01 71700. 300008505-- 30010560) 28০. 
[5019 0056০01085-- 7. 7. 17001008, 

৪৫16 256108065 ---10৪90.0911. 

(03008 01 10018-- 35. হুর, 0819০0720 25710. 

488808806 ৫0018---858 60680231050 ৮5 এপ 22 89885 

61060688 71900110016, 65. 12010. 0, 
80550700097, 1960, 

0705007980085 )1850:5 50৫ 191278109৪---10, 35805 

চ০0000 08080061066, 28178061 20110581008) 1955. 



21. 

22, 

295. 

24, 

25, 

26. 
27, 
28, 

30. 

31. 

32, 

3. 
34. 
35, 

36. 
92. 

39, 

41. 

42. 
49, 

45, 

গ্রন্থপতী €৫ওঈ 

80908906 10180 000180786109---907900 180: 

07787050761, 1931. 

106591010777606 01 71000 1০000889005 16610015 [86 

78500501566, (0.0.)১ 1941. 

17185০5 ০1 101180 11168156019--, ভা 9055 29850 5015. 

[9001], [0007057 & 00. 1914. 

93016096 900. 1/9060৯86---048000119, ০1. বু 

(560 08010, 1882. 

70807006100 6০ 41687955% 817500208709--5০1, 1 0869), 
80001088700 806 119801088 ০01 18৮11--, 0. 10808. 

07986 180108 ০01 [0819-র- ভড, 700181108. 

186118100 800. 1101108010105 91 0106 90৪--1)07. & 9. 8916085 

[109180 00108---181)090 

8010 17065--ড015. [ & 17115000061] & 1686 
(1496115] 08087551 10888 73909188). 

80103 05609 & 159£01008 01 7001%-79. [10000085, 

1), 3. 7191200785815, 01008 5, 

01888109891 10106101092 01 71000 145 0001085 191181010, 

3696:510795 81860: 508. [160856079--0 0100 100 আ901.. 

[২9৪ (7:5178186100)---04583000)1675 ড০), 1, (1869), 

[891181090 ০01 6799 ড৪০৪--731001009910. 

10801006100 6০ 49600109855 & 81010010:9--005, 

[২89৪ --99৮. 7:018)008 1৫0008 35005008010 955. 

০শ0016159 0016019 -. 17102. 

[0015 086 080. 16 69801) 0৪ 11820701197 (1883). 

1181081)118:566 ৪৪ ৪ 001860-৮ 8100 6 09009 79:01086105 8810 

1401110--117806: 80108 & 0০. (0933). 

896000855 [15505 991৮1 &০৮৪-- ভ০০৭:০1, 1938. 

30928 ০1 0:56:0 3000171900-81195 0966+ 

08107 0182500010 798৪, 2914. 

390:96 00০6709--104. 31886985501. 21. 

18118100 ০1 6106 56458 13100558910 (1908), 

01870 ৪0 ৪০৯৮৮, ০৫ 03911810014 830001161 

000510796০5 18005 01009015, 

(858 7456১৪--5০1. 17 & 7, 2০৮০:৪ 309৪ (79560801706) 



৭৪৬ 

47, 

49, 

51 
52, 
53, 
শুধু, 

56, 

হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

18778188100 ০ [২6৩৫৪---11800, 

1887700 81560০1০৫১৬, ৩. 118108, 

15911810708 01 10018---14০ 1392৮. 

96860660 188৪%৪--৮০], , 11831001167 (1881), 
০০০৪] 01 6005 10996. 01 80192০৩--ড০1, ছ (0.0.) 
08195669 15519 --- &00%75১ 1961. 

০0005] 01 0570582) 0018065] 9০০16৮5---০1, স্যোত 

1401779 07150651 98081016 193৮৪--5০18, 5, 18, 49. 
০৫19 9819961008--508৪, 7 £ ]া (0.0). 
136708511 99190880108--(0.0.). 



নির্দেশিক। 

অজ 

অগ্নি-- ১৭ ৩, ৭, ৮) ১৮, ৩৩১ ৩৯, ৪৭, 

৫১, ৫৮১ ৭১৪ ৮৩১ ৮৫) ৯২৪ ১৫৩, 

১৫৪) ১৮০১ ১৮২১ ১৮৩) ১৮৭) ২১০) 

২১১, ২১২, ২১৩,২১৫, ২৬৮, ২৭৭, 

২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩২০৪ ৩২১, ৩২৩, 

৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৭৪ ৩৪৮১ ৪১১১ ৪৩৩) 

৪৩৪১ ৪৪২৪ 8৪৪১ ৪৪৭, ৪৫৬, ৪৫৮, 

৪৬৫৪ ৪৭৩, ৪৮৪, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫১০ 

৫১৬) ৫১৯) ৫২০, ৫২২। 
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আজদহক--২৩৪ ॥ 

আদিত্য--৮, ৫০১ ৯৭) ১৩৬, 3১৪০ 

১৫৫৪ ৩১৯৮ ৩২২) 98৩০ ৫০২৪ ৫১৩ 

৫২২। 

আপেলো--১৯৮। 

আর্গস--২৩৪। 

৯ 



%$৪২ 

ই 
ইতু--১২৩, ১২৪। 

ইন্দ্র--৭, ১৩ ২৪১ ৩৩, ৩৫৪ ৫৮১ ৬২, 

৬৪, ৯৯১ ১২৭১ ১৪১৯ ১৪৫৪ ১৫৬-২৫৭, 

২৬৯, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০১ ২৯১১ ৩০৩, 

৩৪১, ৩৪৩), ৩৪৭, ৩৪৮, ৪০১-৪০৪, 

$২১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৫৩, ৪৫৭। 

৪৬২, ৪৭১১ ৪৭৩) ৪৮৮-৪৯০৪ ৪৯৩, 

৪৪৯৭) ৪৯৮ ৫০০১ ৫১০১ ৫১১ । 

ইন্দ্ানী-_-২১৯, ৪৯৭৪ ৪৯৮। ৫০০ । 

ইলা--৩২৪৪ ৫২১৪ ৫২৮। 

উ 
উন্নতি--২৯৭। 

উপরিচর বন্থু-_ ১৮৪৪ ৪৬১। 

উপেক্্র_-৩০০। 
উমা।--৩৫) ২৯৯, ৩০৮, ৩১৪, ৩২৬। 

উমাপতি--৩০৮। 

উর্বলী--৫২০, ৫২৩-৫২৬, ৫২৮। 

'উধা--৮, ৫৯, ১২১ ১৩১, ৩২১৪ ৪০৩১ 

৪০৪॥ ৪১২-৪১৪১ ৪১৭, 

৫২১৪ ৫২৬, ৫২৭। 

৫১২-৫১৯ 

৬, 

খতুগণ-- ৪৫১-৪৫৮। 

1 

'একত--৪৭২ | 
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ক 

ক--১১৪ ২৭৭॥ ৩২০ । 

কত্র-৮৩০২) ৩০৭ । 

কশ্যক---৫৬ ১৪২১ ১৪৫১ ১৫০৪ ২৩৭৪ 

২৮২১ ৩০২৪ ৩০৩, ৩০৭১ ৩০৮) ৪২৩৪ 

৪২২-৪২৪ ৫০২-৫০৫ | 

কাতিকেয়)-১৮, ২৩) ৩৬১ ৪৫৪ ৪৭। 

কালা--৩০৭। 

কালী---৫, ১৮, ৩১১১ ৩১৫ । 

ক্যাষ্টর--৪১৫। 
ক্রিয়া--২৯৯। 

কুবের--১৮) ৩৫, ৪৫৯। 

কুর্মরূপী বিষুণ--৪৮০, ৫০৫ 

কৃত্তিকা--৩৪০। 
কশাখ --৩০২। 

কৃষং_-১০৪ ১৯) ২২) ২৩) ২৫৪ ৪১১ ৪৭, 

১৮১, ২৫৭) ৩২৮। 

কেশী--৫২২, ৫২৩। 

ক্রোধবশা _-২৯৯। 

কৌমারী--২৪। 

খা 
খোরস্দ--২২। 

গা 

গঙ্গা--১৮, ৪৫৪ ৪৭, ৪৬০১ ৪৬১। 

গজানন -”-২২। 

গণপতি---২৩। 

গণেশ ১৮, ২৪৪ ৪৩৮ । 

গণেশ্বব-”৩১৩ । 

গন্ধর্ব--৫২১-৫২৩) ৫২৫। 



নির্দেশিকা 

পান্ধবাঁ-_-৫২১। 

'গঁরুড়---১৫০। 
'গ্গায়ত্রী--১৮। 
গো--১৫৫, ২০০১ ২০১, ২৪২, ৪৩৭, 
৪৫৮, ৪৯১৪ ৪৯২) ৫১০ । 

গোত্রভিৎ-_ ১৭৪, ২১৫, ২১৭) ৪৯৩। 
গৌরী--৩০৯। 

ঘা 

গ্বতাচী--৫২০। 

চ 

চণ্ডী--২৪, ২৫, ২৭| 
চত্তর--১৮ ২৬০৪ ৩০৩, ৩২৮ ৩৩৩, 

৩৩৫৪ ৩৪০৪ ৩৪১। 

জজপত্ী--৩৩০ | - 

চিত্রগু€্-_-২৯০। 

ছু 

ছায়া--২৮২, ২৮৩, ২৮৫ । 

ছিন্নমন্তা--৩১১। 

জু 

জগঘ্ধাত্রী--১৮। 

জয়ন্ত--৩৫, ২১৮ ২৪৫। 

জাতবেদা--৫০। 

জিয়স-_১৯৮। 

ড় 

ডায়োনিসাস--৪৩। 

তত 
তন্নপাৎ--৫০, ৩৪৪ । 

তপতী--২৮৩। 

তবটা--৫৯। ৯৭, ১৪৫১ ১৬৬) 

6৪৩ 
১৬৯-১৭৩, ২৭৬, ২৮০ ২৮১, ৩১৯, 
৩২০, ৩৪১১ ৪১৩, ৪৫১০ ৪৫২, ৪৫৭, 
৪৭২, ৪৭৩ | 

্রান্বক--৩০৬। 
তারা--৩১১, ৩২৭ ৩৩৪, ৩৩৭-৩৪১, 
৪৯৫) ৪৯৬ | 

তিতীক্ষা-_ ২৯৯। 
ভ্রিত_ ১৭০, ৪৭২) ৪৭৩, ৪৭৫। 
তুর--২৯২ ] 

তুটি_-২৯৯। 

তুন্থব_ ১২৩। 

ৰ থ 

থেএতন--৪৭২। 

ৃ দর 
১২৫, দক্ষ _ ১৮, ২৩ ১৫৩) 

১৫৪, ২৩৭, ২৮০, ২৯3, ২৯৯-৩২৬১ 

১৪০ 

৩২৮-৩৩ ৪৩৪০, ৫০২১ 7০৫) ৫১৭। 

দক্ষকন্যা--৯৩। 
দরধিক্রা-- ৪৪৫-৪৪৮। 

দনু--৩০২, ৩০৭, ৫০২। 

দয়া--২৯৯। 

দশ অবতার--১৮। 
দশ মহাবিদ্যা--১৮, ৩১১, ৩১৫। 

দিক্পাল--২৯ৎ। 

দ্বিত--৪৭২। 

দিতি---২২৪, ৩০২) ৩০৭) ৪০২) ৪৩৮৭ 

৫০২। 

ভুর্গা--৫, ১৮ ২৭১ ১১২? ২৯৯। 

দ্রোণবস-৪৬২ | 



&৪৪ 

ভোৌস্--(ছ্য)-৭, ১৭৭, ১৭৮, ২২৭, 

২৩৭, ৫৯৫-৫১১। 

ধ 

ধর্ম- ২৯৫) ২৯৬, ২৯৯, ৩০২) ৩০৩, 

৩০৮ । 

ধর্মরাজ--২৬, ২৭, ১২৩, ২৯৫ । 

ধরা-_ ৪৬২ । 

ধাতা--১৪১১ ১৪৫) ১৫১। 

ন 

নরাশংস--€০ | 

নলকুবের-_৩৫। 
নারায়ণ---৪৮০ | 

নাসত্য-””3১১, ৪১৪ । 

প্ 

পবন--৪৪১, ৪৪২ । 

পর্জন্য---৭, ১৪৫, ২৫৮-২৬৮, ৩৪৯১ 

৪৩৯, ৪৭১, ৫১১। 

প্রজাপতি--১১, ১২, ৫৬, ৯৯, ২০৭, 

২৭৬-২৮১১ ২৯৯) ৩০০) ৩১৯-৩২১) 

৩২৪, ৩৪০, ৩৪৩। 

প্রভা-_-২৮২। 

প্রভাত--২৮২ । 

প্রশ্নোচণ্ী--৫২০ | 

প্রস্থতি--৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬। 

পার্বতী---১৮, ২৯৯, ৩১৩, ৩১৪। 

প্লরাসহা--২১৯। 

পিতৃগণ--২৯৯। 

পুরন্দর--২২৫ | : 

পুর্নরবা---৫২৩১.৫২৪, ৫২৬-৫২৮। 

হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

পুটি- ২৯৯। 
পৃষা ( পৃষণ,)--৭, ৫5১ ১২৮-১৩৬৩ 

১৪১, ১৪৫, ১৪৯) ১৮৫) ৩০৬, ৩৩৯১ 

৩১২। 

পূর্বচিত্তি-_-৫২০। 

পৃথিবী--৭, ১৫১, ৫০৫-৫১১। 

পৃথু--৪৬০। 

পৃশ্রি--৪০৬, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৭০ । 

পোলক্স-_-৪১৫। 

ফ 

ফোয়েবাস - ১৯৯। 

চি] 

বরুণ--৮, ৩৩১ ৫০, ৫৭ ৬9, ৯৭ 

১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৪১, ১৪৫) ১৪৯, 

২২১, ৪০৩, ৪৭১, ৪৮৯) ৫১৭। 

বরুণাণী--২১৯। 
বরিষ্ঠা-৩০৭। 

বন্থগণ - ৪৫৯, ৪৬৫, ৪৬৭ | 

বনুপুত্র-৩০২ । 
বহ্ষ--১৮৭) ৪৯৪ । 

ব্রহ্মণম্পতি-_-৪৮৫-৪৯৬ | 

ব্রন্ধা-€৫, ১৮, ২১, ২৭) ৩৬) ১৮% 

২৫১-২৫৪, ২৮০১ ২৯৯) ৩০০) ৩৪০২। 

৩০৯, ৩১৯, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪৫৬১ ৪৯৪+ 

৫০২, ৫০৩ 

ব্্ষাণী--২৪, ২৫। 

বাজ--৪৫৫। 

বায়ু - ৪৩৯-৪৪১। 

বিনতা-১৫০, ৩০৭। 
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বিবস্বান-৮১৪১৭ ১৪৫, ২৮২১ ২৮৭, 

৩৬২ ৪১৪৪ ৫২২ | 

বিভাবন্থু-০১৮৫ | 

বিছ্ু (বিভ1) -৪৫৫, ৪৫৬। 

বিশ্বকর্মী-১১১১ ১২ ১২১১ ১৪৭, ১৫৩) 

২৩৭, ২৮, ২৬৩, ২৬৯-৭৭৭, ২৮০- 

-২৮২, ২৮৫) ৩ ০, ৩২৪, ৪৫৭ | 

বিশ্বরূপ--২৬৪, ২৬৮। 

বিশ্বাবন্থ ৫২৪ । 

বিুঃ ৩, ৫, ৮, ১৮-২০, ২৭, ৩৬, 

৪৭) ৫০) ৬২, ৯৭ ৯৯, ১৩১) ১৪২, 

১৪৫, ১৮১) ১০২, ১৮৭, ২০২১ ২০৩, 

২২৬, ২৫১), ২৫৩) ২৫৪, ৩০৩, ৩২ 

৩৪৮ ৪৮০) ৫০২, ৫০৩, ৫০ 

বীরভত্র--৩*০, ৩০৮৪ ৩০৯) ৩১২. 

৩১৪) ৩১৮ । 

বীরণ প্রঙ্গাপতি--৩০১। 

বীরিণী--৩০৭। 
বুদ্ধি_ ২৯৯ | 

বুধস৩৩৪ | 

বৃত্রহন্ত1--২৫৭, ৩৪৬, ৩৫০, ৪০৩ । 

বুধাকপি--৪৯৭-৫*১। 

বৃহম্পতি--৩০০, ৩৩৪১ ৩৩৯, 

৪৮৫-৪৯৬। 

৩৪৯, 

বেরেখসস্স ( বৃত্রপ্ন )--,৯৭। ১৯৪। 

বৈবন্থত মু--২৮৫। 

বৈরিদী--৩০২। 

বৈধবী--২৪ | 

৪৪৫ 

ভ 

ভগ --€৫*, ৯৭, ১২৫, ১৪০) ১৪১ 

১৪৫) ১৪৪৯৪ ১৫৪। ১৫৩১ ২৩৫, ২৩৬, 

৩০৬ ৩০৯৪ ৩১২, ৫১৭ । 

ভগবান বুদ্ধ--৩৫। 

ভদ্্রকাঁলী -৩*৮। 
ভবাণী- ২৪৯। 

ভরণী--৩৪। 

তাহ _১২৩। 

ভারতী---৩২৪, ৫২৮। 

: নম 

স্রগলচণ্ডী_-২৩২।, 
প্দন - ১৮। 

নস! -২৭। 
মহ--২৮০১ ২৮২, ২৮৫ ২৯৯, ৩০১। 
মরুৎ (গণ)-"৫০), ১৬৫) ৩৪৭৯৪ ৪২২- 

৪৩৮ ৩৩৯৪ ৪৭০) ৪৪৭) ৫২৮। 

মহাকাল-_-৩১৮। 
মহাদেব---৩৬, ২২৮১ ৩১৬, ৩৩০ । 

মহেশ্বর ২৫, ১৮৭, ২৫১১ ৩০৮। 

মাতলি-_-২৪৪, ২৪৫। 

মাতরিশ্ব।_ ৫০১ ৯৭, ৪৩৯৪ ৪৪২- 

৪৪৪ | 

মারীষা--৩০ ১) ৩০৩) ৩০৭। 

মাত৩---১৪৯। 

মাহেশ্বরী -২৪। 
মিতর--৫০, ৫৮, ৬৪, ৯৭, ১২৪-১২৭, 

১৪০) ১৪১৪ ১৪৫, ১৪৪৯, ১৫৩, ২২০, 

৪৮৪। 



৫৪৩ 

মিজ্রাবরুণ--৫৮। 
মৃতি--২৯৯। 

মেধা--২৯৪ | 

মেনকা। -৫২০। 

৮] 

যম--১৮১ ২৮২-২৯৮৯ ৫২১। 

যমদৃূত--২৮৯, ২৯০ | 

যমী--২৮২১ ২৮৭, ২৮৮) ২৯০১ ২৯৯, 

২৯৪, ৫২১। 

যমুনা--১৮, ২৮২ ২৮৩, ২৮৪৯ ২৮৫) । 

যমের প্রহরী--২৮৯। 

যমের বাহন--২৯৬, ২৯৮ । 

যশোদা--২৩) ৪৬২। 

যিম--২৯৪। 

রর 
ববি--১৪৫, ২৮৫। 

রস্তা-- ৫২০ । 

রাজী--২৮২। 

বাধা -২৫। 

বামচজ্জ--১০১। 

রুদ্র--৩, ৮) ৫৮) ২৬৬) ২৯৮৪ ৩০১, 

৩০৩) ৩০৮৮ ৩০৪৯) ৩১৪) ৩১১৯) ৩২৭২৪ 

৪০৩, ৪৪) ৪১১, ৪৩৬, ৪৩৮॥ ৫৫০ । 

রুগপ্রগণ - ৪৩৬ । 

রুদ্রাণী--৩০৮। 

যেধত --২৮২। 

| চি] 

যড়ানন--৯৩। 

যী--১৮। 

হিন্দুদের দেবদেবী; £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

ছু 

হরি--১৪৬। 

হরিহর়--২১। 

হুধশ্ব -৩০১। 

হয়গ্রীব--২০৯, ৪৪৮। 
হংস-- ১০৬, ১০৮। 

হিরণ্যগর্ভ--১১, ১২, ২০) ২৩) ১১৫) 

২৭৭| 

হিরাক্লিস--৪ ১-৪৩ । 

হী--২৯৪। 

শবন্সল্প 
ঘ্জা 

অবুদ্দ-_-১৫৭, ২০১। 

অস্থবর - ৫৫-৭০। ২০৩ | 

অহি--১৫৯, ১৮৩, ১৯১) ১৯৩, ১৯৪৪ 

১৯৯) ২০১৪ ২৪৯ ৪০৯) ৪৭২ | 

ই 
ইন্দ্রজিৎ -৫৬। 

ইলীবিশ--১৫৭। 
উ 

উপস্থন্দ--২২৮, ২৬৪৯। 

উর্ণ--২৩১। 

ওঁ 
ইউর্নবাভ--+১৬০ | 

ট 

চুমুবি- ১৫৮। 

তত 

তাককাস্থুয--২৪৮। 



নির্দেশিকা 

দ 

ঈছ---১৬২ । 

দানব --€*২ | 

দিতি _-৪২২, ৪২৩। 

দীর্ঘজিহবী - ১৬৭ | 

দৈত্য-€*২ । 

ধুনি--১৫৮। 

ন 

নমুচি --৬৮, ১৫৭৪ ১৭৩, ১৭৪, ২০১, 

২০২, ২৯৩, ২৯৪, ৪০২। 

নিশ্ুভ্--২৪৮। 

প 

পণি- ৯৫১ ১৬৮, ১৯৮১ ২৪১, ৪৫৮। 

প্রহলাদ--৫৬ ৫৭। 

পাক--১৬১। 

পিগ্রু-৬২, ১৫৭। 

পুলোমা-২১৮। 

বৰ 

বল--১৫৯, ১৬০, ১৬৮) ২০৪৪ ২০১৪ 

৪৯১ ৪৯২। 

বলি-_-৫৭। 

বর্চ--১৬০। 

বচি-৬২, ২০১। 
বাণস-৫৬। 

বিধান্--৪০৭। 
ইহ --৫৬) ৬৮, ৬৯, ১৬০-১৬৪) ১৯৯০ 

১৯৮) ২৯১-২৪৩) ২০৫) ২০৬, ২১৭, 

€৪৭ 

২২৬) ২৪৮, ২৬৮১ ২৮৯) ৩৪৬। 

বৃত্রের মাতা- ২১ । 

ম 

মদান্থর_৪২*। 
মধু ও কৈটভ-_৫৬। 

অয়-_-১৬১। 

মহিযাস্থর- ৫৫) ২৪৮। 

মার_-৭০। 

মেঘশাদ--৩৫$ ৩৬, ৫৬, ২৪৯। 

চ. 

প্লাবণ--৩৫, ৩৬, ৫৬১ ৬৯) ১০১) ২১৮ 

৯৬২। 

প্লাহু-_৩২৭, ৪৬৮। 

বযোহিণ--১৫৮। 

শা 

শন্ধয়- ৬৮, ৬৯, ১৫৭-১৬০৪ ২০১১ 

২২৫। 

সম্ত -২৪৮। 

শষ -২০১। 

ঙ্ 

হুন্দ - ২২৮, ২৬৯। 

স্থমালী-- ৪৬২। 

হু 
হয়গ্রীব-_২০৪। 

হিরশ্যকশিপু -৫৬। 

শাহি 
ঙ্জ 

অগন্তয--১*১। 

জঙ্গিরা --২৮১, 96৫৫, ৪৪৯২। 



৫8৮, 

অন্রি--৪৬৮, ৪৬৯। 

অননুয়--৪৬৮ | 

অহল্যা--২২৭-২৩৪, 

২৪৯। 

২৩৬ ২৩৭, 

৷ 

আঙ্গিরম--২৯৯, ৩০০) ৪৫৬। 

আপাল। -২৪৭। 

ক 

ক্রুতু -২৮১, ২৯৯। 

কথ --৪০৬। 

কলি--৪০৮। 

কক্ষীবান্--৪০৭ ) 

কণ্াপ--৩০৭। 

কাস্টীপ--৩০৭, ৫০৩ । 

কুংস--.৪০৬। 

কফ--৪০৭। 

খা 

খেল--৪০৬। 

গা 

গৃুংসমদ-”১৫৮। 

গৌতম -২২৭-২৩৩, ২৩৫, 

৩১৪। 

ঘ 

ঘোবা---৪০৭। 

চ 

চ্যবন --৪০৮, ৪০৯, ৪২১। 

চিরকারী--২২৭। 

এ | তত 

* আযন্দহথা --১৪ । 

২৪৯, 

হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্তব ও ক্রমবিকাশ 

ত্রিশিরা-_-১৭০-১৭২, ২১০-২১৫, ২২৬, 
২৪৮) ২৬৪ । 

দ 

দক্ষ - ২৮১, ২৪৯৯, ৩০৬, ৩০৮ ৩১৪। 

দধীচি (দধাঙ,- ১৬৬-১৭২, ২০৭, 
২১০৪ ৩০৬) ৩০৮, ৩২৫) ৪০৭। 

দীর্ঘশ্রবা -৪০১। 

দেবৃতি--২৯৯। 

নম 

নমী-_ ১৫৭। 

গ্ 

প্রচেতা--২৮১, ৩০৮ ৩১৩। 

পরাবুজ --৪০৬, ৪০৯। 

প্রাচীনবহি__-৩১২। 
প্রাচেতস -৩১৪ । 

পুরুকুৎ্স---১, ৪০৬। 

পুলহ্া-__-৫৬, ২৮১, ২৯ন। 

পুলহ--২৮১, ২৯৯। 

বৰ 

বনন-”৪০৬ ৪০৯ । 

বরিষ্ঠ।--৩০৭। 
বশিষ্ঠ -২৮১, ২৯৯, ৪৬০। 

বস্গুক্র - ২৪৬ । 

বাকৃ-১, ১২৪ ১৪। 

বামদেব--১, ১৫। 

বিশ পলা -৪০৬, ৪০৭। 

বিশ্বকায়--৪*৭। 

বিশ্ব্ূপ--১৬৯, "১৭5১ ১৭২১০ ২১১, 

২১২। | - 



বিশ্রবা - ৫৬। 
বিশ্বাপু--৪০৭। 

বিশ্বামিত্র--২৪৭। 

ভভ 

ভরত--২৫৩। 

ভরদ্বাজ _- ২৭৫, 9৫৬ | 

ভূ্ত--২৮১, ২৯৯। 

ম 

মরীচি--৫০২। 

যাজ্ববন্ধ--২*৭। 

০] 

শতরূপা--২৯৯। 

শযু-_৪*৬। 

শাকলায--৮। 

শহ্াব--৪০৬। 

শুক্রাচার্ধ-_-৪৮৬। 

শ্রতর্ধ - ৪০৬ । 

স্ 

সনক --২৯৯। 

সনতকুমার--২৯ন। 

সননা---২৯৭। 

সনাতন---২৯৯ | 

সপ্তধি--২৮১। 

স্থকন্তা---৪০৯। 

সুধন্বা---৪৫৫, ৪৫৬। 

ভান 

ঙ্জ 

অফ্রিপুরাণ--১০৫, ১১৮ 

নির্দেশিকা ৫৪৯ 

অথর্ববেদ--৭, ১৩, ১৬, ৩৭, ৩৮ ৭৭, 

৮০, ১০৬১ ১৩৫। ১৬৪৪ ২০৮১ ২১৯, 

২২০, ২২৪, ২৪৭, ২৫০১ ২৬১) ২৭১) 

৪8৪৪$ ৪৭৯, ৮০, ৪৯১ ৫০৪ | 

অন্নদামঙ্গল--১০৬, ১১৯, ২৯৯, ৩১৪। 

অভয়ামঙ্গল---২৭, ১০৭, ২৩৩। 

অর্থশাস্্--৪৫, ৪৭। 

অগীধ্যায়ী-৪৫। 

ূ আ 
'আবন্থ্যথণ্ড নন্দ পু)_-৮৩। 

(জেন) আবেস্তা--৬৭, ৯৪, ১৯৭) 

২১৯৭৯) ২৫৬, ২৯৪, ৩২৬, ৪৭২ । 

সস বণ্যক-_-৩৩ | 

আহলায়ন গৃহাম্থত্র__২৭৮। 

ইলিয়ড্_ ৩৩ । 

ঈশোপনিষতৎ_-৮২, ১১৪১ ১৩৩ | 

5] 

উপনিধৎ-- ১০ ১১, ১৯১ ৩৩) ৮২। 

১. 

খথেদ--৪-৬ ৯৯ ১১৭ ১৫১ ৩৪১ ৩৮১ 

৫০, ৫৭) ৭১, ৭৫? ৯৬১ ১১১ ১২৪৪ 

১২৮) ১৩৮১ ১৫৩, ১৬১-১৬৪, ১৭৫৪ 

১৯৯৪ ২০৪) ২০৯, ২১৫-২১৮) ২২১৪ 

২২৬, ২৩৪, ২৫৪, ২৫৫, ২৬০, ২৯৪) 

২৬৫ ২৭০৪ ২৭৭) ২৮৭, ২৯০৪ ২৯২) 

৩১৪, ৩২৩। ৩৩৭। ৩৩৮৪ ৩১ রি ৪৩৪ 

8৪২ ৪8৫) 8৫১) ৪৫৩, 8৫৮; 6৬৮ 

৪৭০১ ৪৯৪৪ ৫২০৪ ৫২৩, ৫২৮ । 



€৫৩ 

খথেদের বঙ্গানবাদ--৬২, ৯৫৪ ৯০৯) 

১২২) ১৩১ ১৭৮) ২০১, ২১০) ২২১৪ 

৪৫৬১ ২৪১১ ২৬০, ৩২৬) ৪38» ৪৪৫, 

৪৭২, ৪৯৪, ৪৯৮. ৫১৬, ৫২১, ৫২৬। 

এঁ 
এতরেয় আরণ্যক--৮২, ১৮৩, ২২১, 
৫০৪ | 

এতরেয় উপনিষৎ - ৮৭। 
এঁতরেয় ব্রাঙ্গণ-_ ৮, ৫১, ৭২, ৭৪, 

৮০) ১১০১ ১১২) ১৬৫, ২১৯) ৩৩৯, 

৪৭১) ৪৪৭, ৪০৮৯ 

চে 

কঠোপনিষৎ--২৯৫ | 
কথা-”*৪৪ | 

কবিকংকণ চণ্ডী -৩১৮। 

কাব্য সঞ্চয়ন-_ ২১৫ । 

কালিকাপুরাণ _১৯, ২৫১, ২৫২, ২৯৫ 

৫১১ । ও 

ক্রিয়াযোগসার--২৪৯ | 

কুমারসম্ভবকাব্য--২৪৮। 

কুর্মপুরাণ_-১১০, ১১৪, ১৪৫, ১৪৬, 

২৩৫, ২৬০, ২৭৩। 

কৃষ্যভূর্বেদ__-৫২, ৭৪, ৯৭) ১০৭, ১৩৯৪ 

১৪০, ১৫৯, ১৬৪) ১৬৭) ১৭০) ১৮৩, 

২০৭৪ ২১৯, ২২১১ ২৬৬, ২৭১, ২৭৩, 

২৭৭ ২০৯) ২৯২, ৩৩৬, ৪১৮, ৪১৯, 

৫২০৪ ৫২২। 

কৌশিক হতঅ--২৬৮। 

কৌশিতকী ব্রাঙ্থণ-- ৬, ১১৬। 

হিন্দুদের দেবদেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

গাঁ 

গণেশ গীতা - ২২, ২৪। 

গীতা -২, ১০১ ১৩, ১৮ ২২, ২৩, ৭২, 

৮১১ ১৯৫, ২৩৫ । 

গ্রীকৃপুবাণ _-২৯৪। 

গৃহ্সংগ্রহ__৭৬। 
গোভিল গৃহাহ্থত্র--৯২, ১৫০, ১৮৮। 

ছু 

ছান্দোগ্য উপনিষৎ--১১২) ১১৩, ১৩৫, 

৪৬৬। 

জ 

জাতক--৪৩। 

জানসংহিতা--৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫ । 

তি 

তন্ত্র--৩, ২৩। 

তন্ত্রর়াজতন্ত্র- ৯১। 

তন্ত্রপার ২৫০ ২৫১। 

তবল্কায় ব্রাঙ্মণ_-৯৮। 
তাণ্যমহা ব্রাহ্মণ --৭১॥ 

১৬০, ১৬৬, ১৯৩, ২২৫, ২৪৩, ২৫৬। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক-_ ৫০৪ । 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ--৫১১, ৭৪, 
১৭২) ২,৩, ২৫৭১ ২৭৮ | 

তৈত্তিরীয় সংহিতা--৮, ১৭৫। 

নদ 

দেবী ভাগবত--২*৩, 

১৪২) ১৪৩ 

১৪১, 

২০৪) ২০৭, 

২০৯, ২১৪) ২৭৬। 

ধ 

ধর্মমঙ্গল---২৬, ২৭। 



নির্দেশিকা 

নন 

নাট্যশাস্্র-২৫৩) ৫২০ । 

নিঘ্ট,--৬: ১৩৫, ১৩৯, ২১৭ ৪১৫ | 

নিরুন্ত--€০, ৫৪, ৮৬, ১১২, 

১৩১৪ ১৫০১ ১৯২, ২৯০, ২৩৫, 

১২৩) 

২৬৬, 

২৬৭, ২৯১৪ ২৯২১ ৩৩৭, ৩৩৮৯ ৩৪৩, 

৪১৮, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭০১ ৪৯২, 

৫০০) ৫০৩, ৫০৭ | 

প 

পঞ্চোপামনা--৪১, ১১৯। 

প্রচার পত্রিকা ৩৩, ৪০৩, ৪০৫ | 

পন্মপুরাণ_ ২২, ১০৫৪ ১৪৪ ১৪৫ 

১৬৯, ১৯৫, ১৯৩৬) ২৩১১ ২৪৮, ২৫০ 

২৮২, ২৯৭, ৩০৭, ৪২৩, ৪২৪। 

গ্রপঞ্চসার্ৃতন্ত্র-৯০, ৯১। 

প্রভাসখণ্ড ১৪৬ ২৮৫) ৩১৪, ৩৩৩ । 

পশ্চিমবঙ্গের পুজাপার্ণণ ও মেলা--২৫৫। 

প্রশ্নৌপনিষৎ--৮৫) ১১২। 

পারন্কর গৃহহুতর -৮৬। 

প্রাচীন বাংল! ও বাঙ্গালী--২৫৫। 

প্রাস্তিক--১৩৪ । 

পুরাণ ৩, ৪, ১৬৭, ২৪৮, ২৫১, ২৪৯৫, 

৪২০ | 

পৃরবী--১১৩। 

পৌরাণিক অভিধান--২৩৭, ২৮১১ 

৪৬২ । 

পৌরাণিক উপাখ্যান--৩৪০ | 

বৰ 

বনাহ পুতাঁণ--১৯, ২০) ১১৯, ১৪৬, 

. বাক্ষণ গ্রন্থ ৩৩, ২০৪. ৩১৪, 

; ৩৩৫ । 

' বাংল দেশের ইতিহাস -২৫৫। 

৫৫১ 

২৮২, ২৮৩, ৩০১৯, ৩১০ । 

্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ--২২৪, ২৩২, 

৩২৭, ৩২৮। 

ব্রত্ধাগপুরাণ-- ৩১৪ । 

বাইবেল -৯৪। 

বাজসনেয়ী সংহিতা _৯, ২০৭। 

বামনপুরাণ_-২১, ২৪৪, ৩১৪, ৫০৩৪ 

৫০৩, ৫২৪ । 

বায়বীয় নংহিতা-৩১২১ ৩১৪ । 

বায়ু পুরাণ - ২০, ২৩। 

২৯৭, 

৩৩৪ 

বিক্রমোর্বশী 
বিশ্বকর্মা শিল্পশান্_-৯০। 

বিষুরধর্মোত্তর -৯০ ১২০। 
বিষণ পুরাণ -১৯, ৩৪, ২৭৫, 
২৮৬) ৩০০-৩০২, ৩৩৫, ৪৫৬। 

বীর়াঙ্গন! কাব্য -৩৩৬। 
বুত্রসংহার--২০৫৭ ২২৩। 

বৃহৎ সংহিত|-_-২৩, ২৪, ১০২, 

১৮৪, ৫১৯ । 

৫২৫। 

২৭৬, 

১১৭৯, 

বৃহত্তর ভারতবধষের পুরাবৃন্ত_১৯৬। 

বৃহু্র্মপুরাঁণ - ৩১১, ৩১২ ৪৬২ । 

বুহদ।বণ্যকোপনিষৎৎ ৮*+ ১৮৭, ২০৮| 

বৃহদ্দেবতা--৮৫. ৮৬, ৯৯) ১০০৪ ১৪২, 

১৫৮) ১৬৮১ ১৮৪৯ ১৮৮, ২০৭, ২২৩, 

২৩৯) ২৪০১ ২৪৭, ২৬১, ২৬৭, ২৬৮, 



৫৫২ 

২৭৩, ২৮০) ৩৭৭১ 8৪৭৯১ ৪৯৫১ 

৫০১ | 

বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা--৮৫, ১৫২, 

১৯১, ২১০, ২২৬। 
বেদের দেবতা ও কৃ্টিকাল--৮৫, ১৩০) 

১৪৫, ১৪৮) ১৪৭৯, ১৮৭৯) ১৯৫, ১৯৯ 

২৬৯, ৩১৯, ৩৪১ ৫২১, ৪২৮। 

বেদের পরিচয়---৫০ | 

বৌদ্বতন্ব_-২৫১। 
বৌদ্ধ দেবদেবী -৪৪, ১১০, ১১৯, 

২৫১। 

বৌদ্ধশান্ত্র_-৩৫। 

ভ 

ভবিষ্পুরাণ ২৪, ১০৪১ ১১৯। 

ভাগবত-- ২০১ ১৬৭ ২০৫) ২০৭, ২০৮, 

২১০১ ২১৪, ২৫৭) ২৫৯, ২৬৮, ২৬৯৪ 

২৯৯, ৪২২। 

ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত 

--৩১৭৯) ৩২৬। 

ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা--৬১, ৬৩, 
৬৯, ৯০) ৯৫। 

ভাষার ইতিবৃন্ত--৬৫ | 

ভূমিখণ্ড_ ২৯৭, ৪২৪ । 

ম 

মঙ্গলকাব্য _ ২৬, ২৩২) ৪১০ । 

মতল্াপুরাণ--৯১, ২৭৫, 

৪৫৯। 

মনযার ভামান--২৭। 

মঙ্গমংহছিতা-- ৮*১ ২৮০। 

২৪৯০ ২৯৫ 

হিন্দুদের দেবদেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

মহানির্বাণতন্ত্র -৯১, ১১১। 

মহাভারত -২৩, ৩৫৪১ ৩৬, ৫৩, ৫৫) 

৮৮ ৯২১ ৯৯, ১০০১ ১২২৪ ১৩৬) ১৪৩, 

১৪৯-১৫১, ১৬৭) ১৭১, ১৭২৪ ১৮৮৪ 

২২৬, 

২৫২, 

২০২) ২০৪, ২০৭, ২০৯, ২১৪) 

২২০) ২৩০, ২৪৭, ২৪৯, 

২৬২-২৬৪১ ২৬৮) ২৬৯) ২৭৫) ২৭৬ 

২৯৩) ২৯৫), ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৩৬ 

৩০৮) ৩০৯১ ৩২৭৯; ৩৩১, ৪০৯) ৪১৪৯ 

৪৪৩, ৪৪৯, ৪৬০ | 

মার্কগ্ডেয় পুরাণ--২৬৯, ২*৬, 

৩০৭ । 

মালিনী _-৪৫৯। 

মীমাংস! দর্শন-_-৩১ | 
মেগাস্থিনিসের বিবধণ--৪২। 

মেঘনাদবধ কাব্য-- ২১৮, ২২৩। 

মৈত্রায়ণি-সংহিতা--১৮৪, ২৩৫। 

ঘ 

যজুরেদ-_ ১৫০, ৫০৫। 

যোগিযাজ্ঞবন্ক--১১৭। 

বর 

২৮৪, 

রঘুবংশ--২১৬। 

রবীন্দ্রংগমে দ্বীপময় ভারত--১২২। 
বামায়ণ_ ৩৫, ৩৬, ৬৯, ১০১১ ১০২, 

১৫১, ৯১৬, ২২১, ২২৭) ২২৮, ৪৬২। 

বেবাখণ্ড-২৮২, ৫*২। 

লগ 

লিঙ্গপুরাণ-_- ২০ । 
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] 

শতপথ ব্রাঙ্ধণ----৮) ৭১) 4২ ৭৮, ৮০) 

৮৬, ১১০) ১১২, ১৩৯) ১৭০৪ ১৭৪) 

১৮১, ১৮৮১ ১৯৩) ১৯৪, ২৬৭১ ২৭৪৪ 

২৭৮-২৮০৪ ৩১৯১ ৩২১১ ৪৩২, ৫০৩, 

৫২৩ । 

শল্য পর্ব-””৩২৯) ৩৩০ । 

শাস্তিপর্ব--৩০৬, ৩০৮, ৩৯৯, ৩২০, 

৩১২, ৪৫৯ । 

শ্তামলী--১১৪। 

শাহনামা! _৩২৩৬। 

শিবপুরাণ--৩১২, ৩৩২৭ ৩৩৫ । 

শিবায়ন--২৭, ২৯৯, ৩১৬-৩১৮। 

শুরু যজুর্বেদ--৯, ১৬, ৩৮, ৭২, ৭ন, 

৮৫১ ৯৭১ ৯৮, ১১৩-১ ৫, ১৫০) ২০৭, 

২১৯, ২২০১ ২৩৫) ২৬৬, ২৭১, ৩১৯) 

৩৪১৪ ৪১১। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ--৮০ । 

সস 

সর্বান্থ ক্রম ণি---৫ ০১ ৯৮ | 

স্কনাপুরাণ - ১০১, ১০২, ১১৫, ১৪৫৪ 

১5৬ ১৫১) ১৭৯, ২০৭) ২০৯৪ ২৩৫। 

২৬৯, ২৮২৪ ২৮৫, ৩১৪৪ ৩৩৩৪ ৪০৭, 

৪২০৪ ৪৫৪, ৫০২। 

মান্পুরাণ--১১৭৯। 

_ মাবদা চরিত--২৩২। 

' জীরদা তিলক-_২২, ৯১, ১১৮। 
লারদাম্ল--২৭। 

লাংখ্য বর্শনি-.”২৫.। 

ংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ---৮৬ । 

হূর্যশতক-- ১১৪ | 

সৌপ্তিক পর্ব--৩০৬) ৩১২। 

ঙ 

হরিবংশ--২১২, ২৩৫, 

২৭৬, ৩*৮। 

২৬০। ২৭৫, 

গভ্রন্শ্চান্র 

অঅ 

'অবিনাশচন্দ্র দাম_( ডঃ দাস )--৩২, 
৩৪, ৫৩) ৬৭ ৬৮১ ১৯০৪ ২১০) ২৫৬, 

২৬১, ২৭১, ২৭৬, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৫, 

১৭। 

ছমরেশ্বর ঠাকুর--৩১, ১৫০১ ১৫৭। 
২২২, ২৬৭, ২৯২, ৩৩৭, ৪১৩, ৪১৪, 

৪১৮) ৪৪৬৪ 8৫৪৪ ৪৫৫, ৪৬৭, ৪৭০) 

৪৯২, ৫০০। ৫১৮, ৫২৮। 

অমুগ্যচরণ বিষ্াভূধণ---৬১১ ৬৬, ৯*। 

(ভ্রী। অরবিন্দ--৪৭ ৫, ৮৫, ১১২, ১৯৬, 

২৪২, ২৪৩, ৩২৪, ৪১১১ ৫১৯। 

জা 

আলরেরুণী--৩৪, ১১৪। 

টু 

উডরফ---২৮১। 

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বা--১৯৬, ৩২৬। 

ক 

কমলাকাস্ত ভট্টাচার্- ২৫ । 
কল্হন--৩৭। ৃ্ 

কাত্যায়ন--৫*। 



৫৫৪ 

কানিংহাম--৪৬। 
কার্টিয়াস--৪২। 
(মহাকবি) কালিদাস -২১৬, ৫২৫ | 

কালীপ্রসন্ন সিংহ-_-১৮৮। 
কীথ.--৬৪। 

কুমারিল ভট্-_-২৩৬। 

কষ্মোহন বন্দ্যেপাধ্যায় -২০০ । 

গাঁ 

গোপীনাথ র।ও--৩৭। 

গোঁবর্ধন আচার্-২৫৫। 

গোভিল-_-৭৬। 

ঘ 

ঘনরাম চক্রবর্তা_ ২৬। 
জজ 

জাহ্বী চক্রবর্তা _:১৪৯২ | 

জিতেন্ত্রনাথথ বন্দ্যোপাধ্যায়--৪১, "৪৭, 
১২১ | 

(শ্রী) জীব গোস্বামী _২০৭, ২০৮। 
জেকোবি--৩৪। 

জৈমিনী--৩১। 
। 

দয়ানন্দ সরন্বতী-_-১৭। 
হবিজ মাধব ১০৭, ২৩২। 

ছিজ রামদেব -১০৭। 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-_-২৩৩। 

দুর্গা্দান লাহিড়ী-_৪, ১৪৬, ১৫২, 

১৬২১ ১৬৪, ১৯০১ ১৯১১ ২০০) ২২৬) 

৪১২, ৪৫৯ । 

দুর্গাচার্--৪৪৬। 

হিন্দুদের দেবর্দেবী £ উত্তব ও ক্রমবিকাশ 

ধ 
ধীযেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়--৩৪, ৩৭৯১ 

নন 

নগেজ্নাথ বন্থ--১৭। 

নিকোলাস নোৌটোভিচ._-১৭। 
নিরু্তকার-_-১২৫, ১৩৫, ১৫০, ২৩৮, 

২৪২, ২৪৩) ২৬৭, ৩২৩, ৩৩৭) ৪৬৭, 

৪৭০) ৫০০১ ৫১৮। 

গস 

পতগ্চজলি--৩১, ৪৫, ৪৭। 

প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য -_-৩৪ । 

ফ 

ফেব্ুরুসী--৪৭২। 

থ 

বঙ্কিমচন্ত্র--২৩৩) ২৩৪, ৫০৩, ৫০৫ । 

বরাহমিহির--৩৭, ১০২ ২৫২, ৫১৪। 

বালগঙ্গাধর তিলক---৩৪, ৪৯৪ | 

বান্শীকি_৩৬ | 
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য _-৪8৪, ৯৩, ১১০, 
২৫১। 

বিহারীলাল চক্রবর্তা -২৭। 
ভ 

ভরত মুনি-__-২৫৩, ৫২০ | 

ভারতচন্দ্র--১০৬, ১১৯, ৩১৪, ৩১৫ | 

ভিন্তারনিৎ্-_৩৪। 

ম 

মন --৮৫। 

মযুরভট--১১৯। 
- মহীধয়-৮৯৭, ১০৬) ১১৫ ২১৬, ১৫৮), 
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২০০১ ২১৭) ২২০১ ২২১৯) ২৬১১ ৪১৮) 

৪১৯১ ৪৫০) ৪৯০$ ৫০৪$ ৫৭ | 

*মধুহ্দন দর্ত--৩৩৬। 

ম্যাকডোনেল-- ৯, ৩৪, ৩৯, ৭৮ ৯৪, 

১১৭ ১২৪১ ১৩২, ১৩৬৯ ১৪৯, ২২৫, 

৩২৩, ৪১৪৫১ ৪১৮১ ৪৮৫১ ৫১০ । 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী_-৩১৮। 
মেগান্থিনিম -৪১, ৪২। 

“মোক্ষমূলর _-৩১, ৬৭, ৬৮, ২৪১৪ ২৯৪, 

৪৮৫ । 

চে 

যাস্ক -৩৩। ৩৫, ৫০) ৫১; ৫৪১ ৫৬, ৬৩৪ 

৬১, ৮১ ১১২১ রর ১১৭, ১২৬, ১৩১, 

১৩৫, ১৯৩৯, 

২০১, ২১৭), ২২২৪ ২৩৫ ২৩৬, 

২৭২ ২৭৭ ২৮৮, ২৯১, 

১৫৪, ১৭৬, ১৮৬, ১৯২১ 

২৬৩. 

২৬৪, ৩১৯ 

৩২১, ৩৩৯-৩৪১. ৪১০, 

, ৪৩৭, ৪৩৪৯, ৪৪০, ৪৪৩, 

৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫৫. ৪৫৬, ৪৬৯, 

৪৭৯, ৪৯৩, ৪৯৯, ৫০৭, ৫১৮, 

৫২১৪ ৫২১) ৫২৫) ৫২৮। 

যোগিরাঞ্জ বন্থ ৫০ | 
যোগেশচন্দ্র রায়--৩৪, ৮৪, ১২৪, 

১৪৫ ১৪৮, 

৪১৩, ৪১৮, 
৪৪৩ 

৪৭৪, 
৫১৯) 

৪6 ৩৩ 

১৪৯, ১৯২), ১৯৮) 

২৬ন৪ ৩১৭৯) ৩২৫, ৩৪০৪ ৪১২, 

৫২৮ | 

| 

রজনীকান্ত গুহ---৪২ | 

ববীজদাথ ঠাই ১১৯ ১ ১১৪, 
৪৫৯) ৫২৫। 

১৩৪ 

৫৫৫ 

রমানাথ সরম্বতী--১৯৭, ১৯৮, ১৯৯ । 
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